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حسن انجام تعهدات، قرارداد را بدون اخطار قبلی به صورت یکجانبه فسخ نماید و در صورتی که مـوجر    تواند ضمن ضبط ضمانت موجر می

  . باشد هاي وارده می ضرر و زیانی از این بابت متحمل گردد مستاجر موظف به پرداخت زیان
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  .کاهش یا افزایش دهد درصد%25اخذ مجوز از معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه تا 
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:تتعهداانجام  تضمین -14

 کـل قـرارداد را جهـت   % 10ریال تضمین معتبـر بـه میـزان    .................................. مضاء قرارداد مبلغ شود همزمان با ا مستاجر متعهد می
در صورتی که به یک یا کلیه تعهدات خود به طور جزئـی و یـا کلـی عمـل ننمایـد و یـا        وانجام تعهدات در اختیار موجر  قرار دهد  تضمین

تواند بدون انجام تشـریفات اداري و قضـایی تضـمین     مچنین عدم تخلیه در موعد مقرر، موجر میموجبات ضرر و زیان را فراهم سازد و ه
قـانون   37بـه اسـتناد مـاده     فوق را به نفع خود ضبط نماید در غیر این صورت پس از انقضاي مدت قرارداد در صورت ارائه مفاصاحسـاب 

  . امور معوقه و یا ایجاد خسارت مبالغ مذکور به وي مسترد خواهد شداز  بیمه و دارایی و عدم بدهی مستاجر بابت  تامین اجتماعی 

  : نظارت - 15
تعیین خواهد شد که مسئول نظارت بر اجراي درست مفـاد   موجراي از  هت نظارت بر نحوه صحیح انجام کار و تعهدات، نمایندهج -  15 - 1

   .قرارداد خواهد بود
اجر در اجراي تعهدات خود از نظر کمی یا کیفی کوتاهی و قصور داشـته  در صورتی که بر اساس گزارش کتبی نماینده موجر، مست -  15 -2

 .به وي تذکر کتبی داده خواهد شد و در هر مرحله به شرح ذیل با وي برخورد خواهد شد
  شود درصد مبلغ کل قرارداد جریمه می 1در مرحله اول  .  
  شود درصد مبلغ کل قرارداد جریمه می 2درمرحله دوم  .  
 شود درصد مبلغ کل قرارداد جریمه می 3 در مرحله سوم.  
 تواند قرارداد مذکور را یک جانبه فسخ و مراتب را جهت تعطیل نمودن موضـوع قـرارداد بـه مسـتاجر      در مرحله چهارم موجر می

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

  : موجر تعهدات  -16
 .میبایست با وي همکاري الزم را بنمایدمستاجرمعرفی مینماید و مستاجریک نفر را بعنوان ناظر بر امور مهدکودك به موجر- 16 -  1
 .موجر متعهد است محل موضوع قرارداد را جهت اجاره طبق صورتجلسه تنظیمی تحویل مستاجر نماید- 16 -  2
 .ندارد و نظافت محل اجاره مستاجر وسایر خدمات رفاهی  ین غذا و ایاب ذهاب پرسنلموجر تعهدي جهت تام- 16 -  3
موجر هیچگونه مسئولیتی در قبال بکارگیري کارکنان بکار گرفته شده توسط مستاجر در پایـان قـرارداد نداشـته و ایـن قـرارداد      - 16 -  4

 .بر استخدام آنان ایجاد نمی نماید یهیچگونه تعهدي مبن
  .و لوازم مستاجر نداشته و حفظ و نگهداري آن بعهده مستاجر می باشد ولیتی در قبال مفقود شدن اجناس موجر هیچگونه مسئ- 16 -  5
  :تعهدات مستاجر-  17

با ذکر کامـل امکانـات و تجهیـزات    )   الف مطابق با پیوست( اي مورد اجاره با امکانات و تجهیزات موجود در آن طبق صورت جلسه- 17 - 1
مستاجر تحویل داده شده است و مستاجر  متعهد است مـورد اجـاره و متعلقـات آن را در پایـان      اضافی در مدت زمان استفاده به

هرگونـه تلـف و نقـص در عـین مسـتأجره و وسـایل و       . مدت اجاره به همان صورت اولیه و صحیح و سالم به موجر تحویـل دهـد  
اسـت صـورت جلسـه مـذکور جـزء الینفـک ایـن          تجهیزات به جز استهالك ناشی از استفاده متعارف از منافع، بر عهده مستاجر

   .قرارداد است
 . کلیه کسورات ناشی از این قرارداد بر عهده مستاجر می باشد- 17 - 2
ذکـر شـده در موضـوع قـرارداد را      کـاربري همچنین حق تغییر نـوع  ره را کالً یا جزاً به غیر ندارد ومستاجر حق واگذاري مورد اجا- 17 - 3

  .نخواهد داشت
   .باشند هاي حفاظتی و انتظامی موجر می به رعایت نظامات عمومی و دستورالعملکارکنان مستاجر موظف - 17 - 4
 و.باشد و مـوجر هیچگونـه مسـوولیتی نـدارد    به عهده مستاجر می به غیر در محدوده مورد اجاره هرگونه اتفاق و حادثه و صدمات-  17 -  5

مسـتاجر   بدیهی است مسوولیت ،آید وارد میکنان وي به مراجعین و کار ایشان جبران خسارتی است که از جانب  مستاجر مسئول
  .هاي حقوقی و جزایی کارکنان مذکور در قبال اشخاص ثالث و مراجع قضایی نخواهد بود رافع مسوولیت
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 در قـرارداد یـا   دوره پایـان  از و پس نپرداختهموجر را به و پیشه کسب و حق بیمه و یا حق سرقفلی بابت وجهی نوع هیچ مستاجر- 17 - 6

 هـیچ  و ادعاي مطالبه حق دوره پایان از و پس بود خواهد و اموال محل و تحویل تخلیه به موظف و قانوناً شرعاً دادقرار فسخ مرحله
  .ندارد را و پیشه کسب و حق صنفی سرقفلی عنوان به وجهی گونه

در   مسـتاجر بلغ تضـمین  از ممورد اجاره هرگونه برآورد خسارت توسط موجر یا نماینده قانونی وي ناشی از استفاده غیرمتعارف از- 17 - 7
  .نمایددر این رابطه حق هرگونه اعتراض را از خود سلب می  مستاجرباشد و  هر مرحله قابل کسر می

  مسـتاجر ، مـوجر اي از این بابت بـر  موظف است نسبت به رعایت نظافت محل اجاره کوشا بوده و در صورت تحمیل هزینه مستاجر- 17 - 8
  .مسوول و جبران کننده هزینه خواهد بود

با علم و اطالع از کم و کیف و موقعیت محل و مکان موضوع قرارداد مبادرت به تقاضا نمـوده و متعهـد و ملـزم اسـت کـه       مستاجر- 17 - 9
 . عمل نماید و در صورت تخلف یا عدم رعایت موارد فوق، مسوول و پاسخگو خواهد بود شئونات اخالقیضمن رعایت موازین و 

  .ه مسوولیتی در این خصوص را نداردی باشد و موجر هیچگونممستاجر برعهده وي از اموال  حفاظت-  17 -  10
و افراد موضـوع   کنان کار مربیان و  طبق قوانین کار و تامین اجتماعی بهکارکنان مستاجرپرداخت کلیه حقوق و مزایا و حق الزحمه - 17 - 11

پاداش و بیمه به عهـده مسـتاجر مـی     این قرارداد از جمله دستمزد ،کارمزد،اخراج ، سنوات ، بن ، عائله مندي، اضافه کار، عیدي و
   .باشد و موجر هیچگونه مسئولیتی در این رابطه ندارد

مستاجر اقرار می نماید که خود و هیچکدام از عواملش مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی مصوب سـال  - 17 - 12
  .نمی باشند 1337

کلیه اسناد و مـدارکی  راجع ذیصالح و ولی اخذ شده از سازمان بهزیستی و مموافقت اصمستاجر موظف است قبل از انعقاد قرارداد - 17 - 13
  .موضوع قرارداد داللت دارد ،جهت بررسی و تایید تسلیم موجر نماید با  را که بر حسن سابقه و صالحیت و توانایی وي در رابطه

ر باشـدموظف اسـت اساسـنامه و آخـرین     چنانچه مستاجر شخصیت حقوقی و واجد اختیار در امضاي قراردادها و اسـناد تعهـدآو  - 17 - 14
 .تغییرات روزنامه رسمی خود را به موجر ارائه نماید

چنانچه مستاجر در پایان مدت قرارداد و ظرف مدت یک هفته پس از اعالم کتبی موجر نسـبت بـه تخلیـه مـورد اجـاره      -15-17- 17 - 15
در مکان مورد نظـر خـود و تـا تعیـین تکلیـف نهـایی       اقدام ننماید موجر مجاز است راساً و بدون حضور مستاجر اقدام و اموال را 

و مستاجر حق هرگونه اعتراضی . بدیهی است مسوولیت کلیه عواقب ناشی از این کار بر عهده مستاجر خواهد بود. نگهداري نماید
  .را نسبت به اقدام موجر از خود سلب می کند

و مستاجر حق تعطیـل  . باشد بعد از ظهر می.............. صبح و لغایت ...... ............زمان ارائه خدمات در تمام ایام هفته و از ساعت -  17 -  16
توانـد قـرارداد    چنانچه این امر موجب اخالل در ارائه خدمات گردد موجر می. بدون اخذ مجوز از موجر را ندارد مورد اجاره را کردن 

 .را به طور یکجانبه فسخ نماید
ي مستاجر و تعیمرات کلی و اساسـی بـه عهـده مـوجر خواهـد       اجاره در مدت قرارداد به عهدهي تعمیرات جزئی مکان  هزینه لیت مسوو-  17 -  17

 .و تعمیر ساختمان و تاسیسات و مرخصی کارکنان و روزهاي کار دلیلی بر تعطیلی مهدکودك نمی باشدبود
ورت عدم وجود کنتور به صـورت  پرداخت و در ص ي آب و برق و گاز را مطابق کنتور نصب شده در محل  هزینه متعهد است مستاجر - 17 - 18

 .درصد با توافق موجر از قبوض مربوطه را پرداخت خواهد نمود ...............
 .هماهنگی نماید ورود و خروج هر گونه اموال از محل مورد اجاره با موجر مستاجر موظف است به منظور-  17 -  19
ایجاد  هرگونه تغییرات فیزیکی در فضـاي اداري ودرمـانی و     در صورت اعالم کتبی موجر به مستاجر مبنی برتصمیم به توسعه خدمات و .-  17 -  20

نیاز به مکان مورد  اجاره، مستاجر مکلف است  ظرف مدت یک هفته نسبت به تخلیه و تحویل مـورد اجـاره و تسـویه حسـاب تـا تـاریخ       
 . تحویل اقدام نماید 

 . نکار الزم االجراست جز الینفک این قرارداد بوده و توسط پیما) پیوست الف ( شرایط اختصاصی -  17 -  21
  . کودکان را طبق نرخ مصوب اعالم شده از سوي سازمان بهزیستی استان تهران از والدین اخذ نماید کلیه  مستاجر می بایست مبلغ شهریه -  17 -  22
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: مرجع حل اختالفات - 18

هر نحـوي، چنانچـه طـرفین نتواننـد آنـرا از      در صورت بروز هر گونه ابهام و اختالف در ارتباط با موضوع قرارداد و انجام وظایف محوله به 
آئین نامه مالی و معامالتی دانشگاه بعنوان حکم  94آمیز حل و فصل نمایند در این صورت موضوع اختالف به کمیسیون ماده  طریق مسالمت

االجرا خواهـد   طرفین الزمشود قطعی و نسبت به  الطرفین ارجاع و راي صادره از کمیسیون حل اختالف که صلحاً صادر می مشترك و مرضی
  .بود و راي مذکور از طریق کمیسیون به نشانی طرفین که در این قرارداد درج گردیده است به پیوست نامه اداري ابالغ خواهد شد

  . اقدام خواهد شد 1376مورد اجاره به استناد قانون موجر و مستأجر مصوب سال  هیدرخصوص تخلضمناً 
:موارد فسخ قرارداد -19
در صورتی که مستاجر به نحوي از عهده انجام تعهدات بر اساس مفاد قرارداد برنیاید یا بازدهی کمی و کیفی موارد مـورد توافـق     - 19 -1

روز، در صورت عدم تغییـر رویـه از    10در قرارداد به نحوي مطلوب نباشد، موجر مجاز است پس از ابالغ دو اخطار کتبی به فاصله 
آیین نامه مالی و معامالتی دانشگاه نسبت به فسخ قرارداد به صـورت یکجانبـه    94میسیون ماده سوي مستاجر، بنا به تشخیص ک

.اقدام و تضمین انجام تعهدات مستاجر را ضبط نماید
در صورت اثبات جعلی بودن مدارك ارسال شده جهت عقد قرارداد توسط مستاجر، قرارداد به صورت یک طرفـه از سـوي مـوجر     - 19 -2

  .تعهدات مستاجر ضبط می گرددفسخ و ضمانت انجام 
):فورس ماژور(تعذر- 20

توسط مسـتاجر  ) فورس ماژور(بینی اي که مانع اجراي این قرارداد طبق تعریف عرفی از شرایط غیرقابل پیش در صورت بروز هر گونه حادثه
ام تعهدات متاثر از عوامل غیرمترقبه مزبـور؛ بـه   شود و از حیطه و اقتدار و اراده او خارج باشد، مادامی که جهات مزبور ادامه دارد، عدم انج

بینی مسـتاجر موظـف اسـت     بدیهی است پس از بر طرف شدن شرایط غیرقابل پیش. شود ي عدم رعایت مفاد قرارداد محسوب نمی منزله
  .عیناً تعهدات خویش را براساس قرارداد انجام نماید

  :طرفین  اقامتگاه– 21
  :فکس                                               :شماره تلفن                                                      :                موجر  نشانی
  :فکس                                               :شماره تلفن:                                                                      مستاجر  نشانی
الـذکر   هاي فـوق   باشد لذا مکاتبات رسمی و ارسال مراسـالت از طریق نشانی هاي فوق به منزله اقامتگاه قانونی طرفین می نشانـی: تبصره

در غیر ایـن صـورت کلیـه    . ساعت یکدیگر را کتباً مطلع نمایند 48در صورت تغییر نشانی طرفین موظفند ظرف مدت . شود قانونی تلقی می
هاي مالی و قانونی ناشی از عدم اعالم آدرس جدید به کارفرمـا بـه    باشد و مسوولیت ها ابالغ شده تلقی و عذر عدم اطالع پذیرفته نمی نامه

  .عهده مستاجر است 
   :دقراردا نسخ -22

داراي اعتبـار یکسـان    کـه همگـی  مستاجر، موجر، سایر موارد مورد نیاز : ، در سه نسخه جهتو یک پیوست  صفحه4اده و م22داد این قرار
، الزم به  ذکر است مـوجر  االجرا خواهدبود تهیه و تنظیم شده که پس از امضاي طرفین قرارداد کلیه نسخ حکم واحد را دارد و الزمشود،  می

نامه اجرایـی آن ،  قانون تامین اجتماعی و آئین  38و مستاجر ، هر یک بطور جداگانه موظفند یک نسخه از قرارداد منعقده را در اجراي ماده 
  سازمان تامین اجتماعی ارسال نمایند.... صرفاً به شعبه 

  :مهر و امضاء  صاحبان امضاي مجازمستاجر:                    نام رییس امور مالی                        : مهر و امضاءموجر        
  .......................  : 1نام نماینده                                                              :....................                               نام موجر 

  :.......................2ینده نام نما                                                                                                                                                  
  محل امضاء                                                       محل امضاء:                                               محل امضاء                           

                                                                                                         1شاهد
                                                                          :نام و نام خانوادگی

  2شاهد       
  :نام و نام خانوادگی 
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 پیوست الف

ی مختلف در کالسهاي شیرخوار ، نوپـا ، نوبـاوه و   نفر از فرزندان پرسنل در شرایط سن........... مستاجر متعهد به نگهداري حدود - 1
  .آمادگی مطابق با آیین نامه ها و دستورالعملهاي سازمان بهزیستی می باشد

به عهده مستاجر بوده و موجر هرگونه مسئولیتی را در ایـن رابطـه از   "مامسئولیت نگهداري و سالمت جانی و اخالقی کودکان تما-2
 . خود سلب می نماید

تعهد می نمایـددر طـول مـدت     مستاجر  بوده و آزمایشهاي پزشکی قبل از ورود به مهدکودك از کلیه کودکان الزامی  رائه الزوم -3
اتـاق  ( یا نگهداري از ورود کودکان بیمار و سرایت آن به مهدکودك جلوگیري نموده و این موضوع را به اطالع کلیه والـدین برسـاند  

 )مار در نظر بگیردجداگانه اي جهت نگهداري کودکان بی
با ایشان  داشته   والدین کودکان  تعهد می نمایدراهنمایی و پاسخگویی والدین باشد  و برخوردو رفتارمناسب و در شان مستاجر-4

 .قبل از آمدن بچه ها درب مهدکودك را بگشاید و باشد
 .یایست متناسب با تخت موجود باشدی در بخش شیر متوسط مستاجر  کودك پذیرش-5
و در بخش شیر خود مربـی بطـور کامـل غـذاي      بایست در هنگام صرف غذا با بچه ها همکاري الزم را بنماید می مستاجر  مربی-6

  .کودك رابدهد
بایست مربی به تعداد کافی و بر اساس دستورالعمل بهزیستی براي اداره هر بخش در اختیار داشته باشد و همچنـین   میمستاجر-7

 .ل مدیر داخلی در هنگام تحویل دادن کودك به مهد و بالعکس حضور داشته باشدبایست مربی یا حداق می
وده و در ایام مرخصی پرسـنل ، از  مستاجر متعهد شد که تمام مرخصی هاي پرسنل خود را طبق قانون کار و مهد کودك تنظیم نم-8

  .جایگزین استفاده نماید  نیروي
نظارت دقیق و کنتـرل  که   براساس برنامه غذائی مورد توافق با موجر تاجرمیباشد که ارائه صبحانه و پیش غدا و نهار به عهده مس-9

  .می بایست مورد توجه  قرار گیرد و تنظیم برنامه غذایی کودکان از لحاظ کیفی و کمی و توزیع به موقع آن و نحوه طبخ  مواد غذایی
  .خرید و تهیه وسایل کمک آموزشی به عهده مستاجر می باشد -10
و بـه تعـداد مربیـان طبـق     ) فضاي نگهـداري و بـازي   ( تعدادکودکان به فضا ي مهد کودك مستاجرتعهد می نماید که نسبت  -11

 .رعایت نماید هاي سازمان بهزیستی استاندارد

  :داراي شرایط زیر باشد مربی مهد میبایست  -10

 سالمت کامل جسم و روح - 10 - 1
 کارت بهداشتی معتبر داراي - 10 - 2
 اصول بهداشت تغذیه و پرورش کودکان  آشنایی کافی با .-- 10 - 3
 برخورداري از حسن خلق و متانت و توانایی ایجاد ارتباط صحیحی با کودکان- 10 - 4
 آموزشی تفریحی  برنامه هاي هنري ا یجادموزشی قبل از دبستان وآبا کاربرد وسایل کمک  آشنایی- 10 -  5
 کافی با کلیات تعلیم و تربیت قبل از دبستان آشنایی -  10 - 6
 مقررات مراکز نگهداري کودکان با ضوابط و آشنایی-  10 - 7
 ی کودکانفپرورش مهارتها و کمک به رشد ذهنی و عاط آشنایی با  - 10 - 8
به مطالعـه و  مربیان می بایست با روش هاي نوین تربیتی آشنایی کامل داشته ضمن اینکه از تلویزیون براي سرگرم شدن بچه ها استفاده نکرده و آنان را  - 10 - 9

 تشویق نمایند ... 
فارغ التحصیل دررشته هاي مربوط یـا  د که از پرسنل خانم و متعهد به شئونات اسالمی و با صالحیت علمی و عملی و تجربه کاري و  متعهد ش مستاجر- 10 - 10

 .استفاده نماید دوره هاي مربی گري و تربیت کودك
:می بایست د رانجام وظایف ذیل نهایت سعی و کوشش خود را نمایدمستاجر -11

 .ن تحویل و ترخیص صحیح کودکا -  11 -1
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 . موزشی و تفریحیآاجراي صحیح برنامه هاي  -  11 -2
 . همکاري در تغذیه و نشاط کودکان -  11 -3
 .نانآتوجه به رشد اجتماعی و جسمی کودکان میزان خواب و استراحت و تغذیه مناسب  -  11 -4
 .اقدامات جهت انجام نرمش و حرکات ورزشی متناسب براي کودکان -  11 -5
 .موزشی بهداشتی و پرسنلی کودکان آتهیه پرونده  -  11 -6
 .اري در تعویض البسه کودکان برحسب موردهمک -  11 -7
 .رسیدگی به وضع بهداشت و نظافت شخصی و محیطی کودکان و کنترل بیماریها به اعالم موارد مشادهده شده به والدین کودکان -  11 - 8
  .مراقبت در اجراي به موقع واکسیناسیون کودکان و پیشگیري از انتشار عفونتها و بیماریها پیگیري و کنترل و -  11 -9

 .زار و اقالم مورد نیاز جهت کودکان برحسب موردتهیه اب - 11 - 10
 .یین نامه ها و دستورالعملها از طرف بهزیستی و دانشگاه در موارد تعیین شده آرعایت کلیه  - 11 - 11
همچنین وجود کپسـول آتـش نشـانی سـالم و شـارژ شـده و         رعایت اصول ایمنی حفاظتی و بهداشتی براي خود و کودکان - 11 - 12

 .مهدکودك  یط کاردر مح .هشدار دهنده هاي حریق
  .و رسیدگی بعلل غیبت آنان انجام ثبتهاي مورد لزوم نظارت بر اجراي امور مربوط به پذیرش ، ترخیص ، حضور و غیاب کودکان  -  11 - 13
 .نظافت و شستشوي کودکان در زمان نگه داري در مهد کودك  - 11 - 14
ید در مکان مهدکودك کلیـه پریزهـاي   تعهد می نمامستاجرمی باشد  مستاجررعایت کلیه  نکات ایمنی مهد کودك  به عهده  - 11 - 15
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