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 ........................شماره قرارداد: 
 .................................. تاریخ ثبت:

 

 ) طرفین قرارداد: 1ماده 

 موجببهشود و پارك نامیده می پسازاینمندرج در اساسنامه، پارك علم و فناوري دانشگاه تربیت مدرس که  هايمأموریتاجراي اهداف و  منظوربه
اجاره بلندمدت اراضی و ابنیه پارك علم و فناوري  نامهآیین، 21/12/96مصوبه پنجاه و یکمین نشست هیات امنا دانشگاه مورخ  25ردیف شماره 

 مابینفیاین قرارداد  وه واگذاري ساختمان پردیس پژوهشمصوبه کارگرهیات رئیسه دانشگاه رسیده و  19/08/1389 مصوبدانشگاه تربیت مدرس 

علم و فناوري مدرس، به نشانی: تهران، خیابان کارگر  پارك، سرپرست مسعود ابراهیمیبه نمایندگی آقاي دکتر مدرس  علم و فناوري ركپا

به شماره ثبت  ……………و شرکت  طرفازیکموجر  عنوانبه، 1، طبقه 15، پالك گرد آفریدشمالی، خیابان اشراقی، خیابان هیئت، نبش خیابان 
با سمت مدیرعامل به  ..………… /سرکارخانمبه نمایندگی آقاي، ..……………کد اقتصادي ، .……………، شناسه ملی …………

، ..………تلفن همراه  ،.…………تلفن ثابت  ..………………به نشانی:  .………………و شماره ملی  ………شماره شناسنامه 
 .گردداز طرف دیگر، با شرایط ذیل منعقد می مستأجر عنوانبه  ..…………پست الکترونیک 

 ) موضوع قرارداد:2ماده
مطابق نقشه  پژوهش پارك علم و فناوري مدرسپردیس ساختمان  ………………طبقه واقع در  مترمربع…………کار به متراژ اجاره دفتر 

 منظوربه دانشکده کشاورزي دانشگاه تربیت مدرس کرج، بعد از پیکان شهر، بلوار پژوهش،-اتوبان تهران 17تهران، کیلومتر ، به نشانی پیوست
…………….. 

 ) مدت قرارداد:3ماده 

 شرایط در صورت احرازو  مستأجراز عملکرد  جرمو تیرضاکه در صورت است سال شمسی  25به مدت …………به مدت مدت قرارداد از تاریخ
 .است دیقابل تمد

 ) مبلغ قرارداد:4ماده 

) .…………………( .……………) ریال معادل و مبلغ کل قرارداد ..…………(.…………… مترمربعبه ازاي هر بها اجارهمبلغ 
 :گرددمیمرحله به شرح ذیل پرداخت ..…ریال است که در 

وصول، وجه را به موجر پرداخت  محضبه بایستمیهاي مختلف استفاده کند، از تسهیالت صندوق مستأجربا معرفی موجر،  کهدرصورتی :2تبصره

 کسر خواهد شد. مستأجرنماید. وجه واریزي از آخرین چک 

گهداري فضاي سبز، نگهداري ، بیمه، ننگهبانی، نظافت، آب، برق، اینترنت، گرمایش شاملموظف است هزینه خدمات ساختمان  مستأجر: 3تبصره
 .ماهیانه بپردازد صورتبه جرموو ... را مطابق اعالم  آسفالت، فاضالب ،مشاعات

 : جرمو) تعهدات 5ماده 

هاي الزم و نظارت بر انجام کامل و صحیح تعهدات االختیار خود براي همکاري و ایجاد هماهنگیناظر و نماینده تام عنوانبهیک نفر را  جرمو -5-1
 نماید.معرفی می مستأجرمندرج در قرارداد و ارائه خدمات به مراجعین، کتباً به 

مربوطه متناسب با میزان  هايهزینه. است موجربه عهده و برقراري مداوم آن تأمین آب، برق و گاز مصرفی متناسب با عرف و رویه جاري  -5-2
 .گرددمیو مطابق مفاد قرارداد از ایشان اخذ  مستأجراستفاده 

 متعهد است، تغییرات کلی در ساختمان ایجاد ننماید. جرمو -5-3
     )جرمونظیر تمدید یا درخواست فضاي جدید (به تشخیص  مستأجرهاي بعدي متعهد است در درخواست کارگروه واگذاريطبق مصوبه  جرمو -5-4
 تخفیف در نظر بگیرد.درصد  5الی  3
 مستأجرر به ریال معادل خسارت تأخی.………تأخیر معادل  هرروزمورد اجاره به ازاي  موقعبهموجر متعهد است درصورت عدم تحویل  -5-5

 پرداخت نماید.
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 ........................شماره قرارداد: 
 .................................. تاریخ ثبت:

 :مستأجر) تعهدات 6ماده 

جر و، به ممستأجر اظهارشدهدر اظهارنامه مالیاتی  را کهدرصد درآمد معاف از مالیات ناشی از عضویت در پارك،  دو و نیممستأجر موظف است  -6-1
 .بپردازد

تا قبل از پانزدهم اردیبهشت هر  ، بایستیمستأجردر اظهارنامه مالیاتی  اظهارشدهمبلغ درآمد معاف از مالیات ناشی از عضویت در پارك، : 4تبصره

در تشخیص حجم فروش حاصل از تحقیق و توسعه و  مستأجرجر بر روي وم شدهانجامهاي جر باشد. درآمد مذکور با توجه به ارزیابیوم تأییدبا  سال
 .گرددمیجر تعیین وجر در راستاي موضوع قرارداد، توسط موم تأییدهاي مورد فناوري

جر و مطابق با پارامترهایی همچون مقدار سود فروش، نوع کاال و خدمات، نتایج ارزیابی، همکاري و و، توسط م1-6در بند  شدهعنواندرصد  :5تبصره

 گردد. در پارك تعیین می مستأجر افزاییهمایجاد 
 .گیردمیجر تعلق وبه م مستأجردرصد مبلغ معافیت مالیات بر حقوق پرسنل مشغول به کار  20 -6-2
لق به پارك تع مستأجربه  شدهارائه فناوريدر قبال مجوز  شدهگرفته افزودهارزشاي، مالیات عوارض و گمرکی، بیمه هايمعافیتدرصد مبلغ  25 -6-3

 .گیردمی

 ، مالك مدارك تایید شده توسط مراجع ذیربط نظیر سازمان امور مالیاتی و .... است و قرارداد 6ماده  3الی  1در راستاي اجراي بندهاي  :6تبصره

موظف است شرایط الزم براي  مستأجرعمل در این خصوص خواهد بود.  مالكنیز  آن شوراو نظر  شدهانجامارزیابی الزم توسط شوراي فناوري پارك 
 راهم کند.بازدید و اطالعات الزم براي ارزیابی را براي موجر ف

شماره  حساببهحداکثر ظرف مدت یک ماه پس از قطعی شدن مبالغ از سوي مراجع ذیربط را  شدهتعیینموظف است مبالغ  مستأجر: 7تبصره

به نام تمرکز درآمدهاي اختصاصی دانشگاه تربیت مدرس نزد بانک مرکزي شعبه ریالی واریز و اصل فیش را به مسئول  4001075003007294
 .جر تحویل دهدوحسابداري و کپی آن را به مدیریت امور مالی م

پرداخت عنوان جریمه تأخیر ) به%05/0درصد ( صدمپنجمعادل تأخیر  هرروزها به ازاي در پرداخت بدهی تأخیردرصورت موظف است  مستأجر -6-4
 نماید.

 مطالبه مستأجرهاي معوقه همراه با جریمه را از ، موجر با اخطار کتبی بدهیمستأجردرصورت تأخیر بیش از دو ماه در پرداخت بدهی توسط  :8تبصره
 خواهد نمود.

 موجر از تردد مستأجر به محل اجاره ممانعت به عمل خواهد آورد.در صورت عدم توجه به اخطار کتبی تا دو ماه  :9تبصره

شده و با تبدیل دیون به دیون حال، طرفه از سمت موجر فسخصورت یکروند تا دو ماه پس از اخطار ثانویه، قرارداد به درصورت ادامه :10تبصره

 گونه اعتراضی نخواهد داشت.خسارت وارده از محل وثایق و تجهیزات مستأجر جبران خواهد شد و مستأجر حق هیچ
 مستأجرو  شدهداده تحویل مستأجر به کاربهآمادهسالم و  صورتبه، ايجلسهصورته آن طی با کلیه ملحقات و منضمات مربوط ب مورد اجاره -6-5

 به قرارداد و یا در صورت فسخ قرارداد، مدت را در پایان آن و متعلقات ها نموده و مورد اجارهنهایت دقت الزم را در حفظ و نگهداري آن متعهد است
 هیزاتو تج لمورد اجاره و وسایدر  و نقص اتتلف هرگونه  (استهالك عرفی ساختمان از این موضوع مستثنی است). دهد تحویل جروم به صحیح و سالم

 است. مستأجر مربوط، به عهده
و ملحقات آن و وقوف کامل از محل وقوع و حدود و مشخصات آن، قبول و اقرار به تصرف و قبض مورد اجاره کرده  با رؤیت مورد اجاره مستأجر -6-6

 نخواهد داشت. ايادعا یا مطالبه گونههیچاست و بعداً به عذر عدم اطالع، حق 
ب پیشه و تجارت پرداخت نکرده است و در آینده نیز در این خصوص حق کسوجهی بابت سرقفلی یا  گونههیچنماید که اقرار می مستأجر -6-7
 ادعایی نخواهد داشت. گونههیچحق  عنوانهیچبه
نبوده و  1337 ماهدي 29نماید که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی مصوب اقرار می مستأجر -6-8

از اشخاص مشمول قانون مذکور در این قرارداد و سایر معامالت مرتبط با این قرارداد استفاده  عنوانهیچبهقرارداد  اجرانماید که تا پایان تعهد می
 نفع ننماید.ها را در قرارداد سهیم یا ذیننموده و آن
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 اعالم گردد. پارك کتبی به صورتبهروز  5باید ظرف مدت  مستأجرهرگونه تغییر در وضعیت  -6-9
 ط است.ذیربجهت فعالیت از مراجع  موردنیازموظف به کسب مجوزهاي الزم و  مستأجر -6-10
مورد  يحق انتقال و واگذار مستأجربرداري نماید. و از محل مورد اجاره بهره حضورداشتهمتعهد است که شخصاً در محل مورد اجاره  مستأجر -6-11

 د.به اشخاص دیگر(اعم از شخص حقیقی یا حقوقی) تحت هیچ عنوان ندار یکل ای یجزئ صورتبهاجاره و موضوع قرارداد را 
حق تغییر نوع استفاده  عنوانهیچبه مستأجراست و  شدهدادهاجاره  مستأجرقرارداد به  2انجام موضوع مندرج در ماده  منظوربهمورد اجاره صرفاً  -6-12

فعالیت نموده  ذکرشدهشود فقط در چارچوب متعهد می مستأجر دخل و تصرف در مورد اجاره را ندارد. گونههیچمزبور از مورد اجاره و همچنین حق 
 هاي دیگر خودداري نماید.و از انجام فعالیت

است. در صورت بروز هرگونه حادثه از قبیل  مستأجرو تجهیزات موجود در آن، به عهده  وسایلمسئولیت حفظ و نگهداري مورد اجاره و کلیه  -6-13
موظف به جبران کلیه خسارات وارده به  ، مستأجرقصور محرز شدنموجر نبوده و در صورت مسئولیتی به عهده  گونههیچسوزي، سرقت و ... ، آتش

 .استاموال پارك یا اشخاص ثالث 
پس  که ناشی از استهالك عادي باشد طههاي مربووسایل و تجهیزات مربوط و هزینهي سرویس و نگهداري مورد اجاره و کلیه انجام تعمیرات، -6-14

 چنانچه خرابی ناشی از عملکرد سازنده یا قصور مجري باشد رفع اشکاالت و تعمیرات بر عهده موجر خواهد بود. است. مستأجرجر، به عهده مو تأییداز 
 ، براي ورود و خروج هرگونه وسایل، تجهیزات و مواد مصرفی به محل مورد اجاره است. جرموموظف به هماهنگی با نماینده  مستأجر -6-15
دارند. ن جرموارتباط حقوقی و استخدامی با  گونههیچشوند، کارکنان وي بوده و به کار گرفته می مستأجرکه توسط  موردنیازنیروي انسانی  -6-16

خود رعایت نماید و  کارکنانگردد مقررات قانون کار و قانون تأمین اجتماعی را در انجام موضوع قرارداد و تعیین مزد و حقوق متعهد می مستأجر
 .بگیردعهده  ربرا حل اختالفات کارگري و سایر تعهدات قانون کار  هايهیئتهرگونه پاسخگویی به شکایات و اجراي آراء مربوط به 

 حضوروغیابجر اعالم نماید ایشان باید کتبی به مو صورتبهارکنان خود را با تحویل مورد اجاره، اسامی کلیه ک زمانهموظف است م مستأجر -6-17
از تردد و دخالت افراد مذکور در  جرموصورت کارکنان خود را کنترل نموده و از تردد افراد متفرقه به محل مورد اجاره جلوگیري نماید. در غیر این 

 گیري خواهد کرد.ام کارها جلوانج
 کند.ارائه  جرصادر و به مو کارت شناساییخود  کارکنانبراي  موظف است مستأجر -6-18
نموده و  سوزيآتشبا تحویل مورد اجاره، با هزینه خود مورد اجاره و کلیه وسایل و تجهیزات مربوط را بیمه  زمانهمموظف است  مستأجر-6-19

 جر ارائه کند.را به مو یادشده هاينامهبیمهباید یک نسخه از  مستأجرکارکنان خود را نیز بیمه حوادث نماید. 
محل خواب استفاده نمایند. همچنین حق استفاده از سرویس ایاب و  عنوانبهاز محل مورد اجاره  توانندنمی وجههیچبهو کارکنان وي  مستأجر-6-20

 ندارند. بطیرذبدون هماهنگی با مراجع امکانات پارك و دانشگاه را  ذهاب و سایر
و کارکنان وي موظف است کلیۀ شرایط حفاظتی و تأسیساتی پارك و همچنین ضوابط و مقررات مربوط به ایمنی محیط کار را رعایت  مستأجر -6-21

هاي اولیه را تهیه نموده و کارکنان خود را ملزم به همچنین جعبۀ کمکبایست به هزینۀ خود لوازم و تجهیزات ایمنی محیط کار و وي مینمایند و 
ی، حادثه احتمال هرگونههاي ناشی از عدم رعایت ضوابط و مقررات مذکور و عواقب ناشی از وقوع کلیه مسئولیت استفاده صحیح از لوازم مذکور نماید.

ار به از انجام ک یخسارات ناش هیدأییو ت یاتفاقات سوء احتمال اینسبت به حوادث و  یتیمسئول گونههیچ جرموبدیهی است است.  مستأجربه عهده 
 د.دار نخواهد بورا متقبل و عهده مستأجر کارکنان

بوده و وي باید  مستأجرها، به عهده توسط آن جرموو رعایت ضوابط و مقررات جاري دانشگاه و  مستأجرضمانت حسن رفتار و اخالق کارکنان  -6-22
 پاسخگو باشد. جرمودر مقابل 

 یرفمعتعویض و نسبت به  بالفاصلهست اموظف  مستأجر جر،واز سوي م مستأجر کارکنان یو اخالق یفن تیصالح عدم صیدر صورت تشخ -6-23
 .دیاقدام نما جرمو تأییدبا  نیگزیجا نیروي

بایست از قبل و نیروهاي جدید، مراتب می کارگیريبهبا هر یک از کارکنان خود و یا جایگزینی و  مستأجردر صورت اخراج یا قطع همکاري  -6-24
سئولیتی م گونههیچ جرموپاسخگوي هرگونه شکایت احتمالی از سوي کارکنان خود بوده و  مستأجربرسد. بدیهی است  جرموکتبی به اطالع  صورتبه

 نخواهد داشت.
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 است. مستأجر، به عهده مستأجرقانونی با کارکنان  حسابتسویه، اتمام مدت قرارداددر صورت فسخ، لغو یا  -6-25

 اقدام نماید. جرموبه اخذ مفاصا حساب بیمه از سازمان تأمین اجتماعی و ارائه آن به  درصورت مطالبه موجر نسبتموظف است  مستأجر -6-26
و کارکنان وي،  مستأجرهرگونه خسارت (اعم از مادي و معنوي) به پارك و یا سایر اشخاص ثالث، ناشی از فعل یا ترك فعل ایراد  در صورت -6-27

از  خسارات وارده راتواند می جرمو، و درصورت احراز قصورمی باشد مطابق با قوانین حاکم بر جمهوري اسالمی ایران موظف به پاسخگویی  مستأجر
 اخذ نماید. مستأجرو یا به هر نحو مقتضی دیگر از  مستأجریا از محل مطالبات  تضمین قرارداد محل

، قراردادعملیات موضوع  ياجرانماید که نسبت به کمیت، مشخصات و خصوصیات موضوع قرارداد و کلیه امور مربوط به تأیید می مستأجر -6-28
قرارداد و قبول تعهدات اقدام نموده است و بعداً به عذر عدم اطالع حق  ينسبت به امضاها، و با علم و اطالع کامل از تمام آن پیداکردهوقوف کامل 

 اي نخواهد داشت.ادعا یا مطالبه گونههیچ
تعهدات مندرج در  يتضمین تخلیه مورد اجاره و تضمین حسن انجام کار و اجرا منظوربهقرارداد،  يبا امضا زمانهمموظف است  مستأجر -6-29

تضمین مذکور در پایان مدت قرارداد، پس ارائه دهد.  پاركبه ریال  .………………به میزان  شرکتییا چک نامه بانکی قرارداد، یک فقره ضمانت
 اجاره و در صورت رضایت، ارائه مفاصا حساب بیمه از سازمان تأمین اجتماعی، مفاصا مالیاتی و .... تخلیه و تحویل کامل مورد حسابتسویهاز انجام 

 ، مسترد خواهد شد.مستأجراز عملکرد  جرمو
، نسبت به تخلیه و تحویل مورد جرمواز سوي  شدهتعیینمکلف است در پایان مدت قرارداد و یا در صورت فسخ قرارداد ظرف مدت  مستأجر -6-30

به تأخیر  هرروز ير صورت عدم تخلیه مورد اجاره در موعد مقرر، به ازااقدام نماید. د جرموبه  (مطابق صورتجلسه تحویل)سالم و کامل طوربهاجاره 
حق هرگونه اعتراضی را در این خصوص از  مستأجراخذ خواهد شد.  مستأجرجریمه از  عنوانبهنرخ روز مورد اجاره  )%05/0صدم درصد (پنج میزان

 خود سلب نمود.
از پارك و محل مورد اجاره پس از اتمام مدت قرارداد و یا پس از فسخ آن، منوط به انجام  مستأجراجازه خروج وسایل و تجهیزات متعلق به  -6-31

، ارائه مفاصا حساب بیمه از سازمان تأمین اجتماعی، مفاصا مالیاتی و ... حسابازجمله انجام تسویه مستأجرکامل تعهدات مندرج در قرارداد از سوي 
در اخذ  جرمو، نافی حق به دلیل عدم انجام کامل تعهدات از سوي ایشان مستأجرو تجهیزات به  است. بدیهی ست عدم صدور اجازه خروج وسایل

 بهاياجارهخود اعم از مجاز است در صورت عدم پرداخت جریمه مذکور و سایر مطالبات  جرموقرارداد، نیست.  6ماده   32جریمه تأخیر بر اساس بند 
را رأساً و بدون نیاز به اخذ مجوز و حکم از مراجع ذیصالح، از محل تضمین قرارداد یا از محل  یادشدهمبالغ  مستأجرمعوقه، خسارات وارده و ... توسط 

رگونه حق ه مستأجرو اخذ نماید.  استیفاو یا به هر نحو مقتضی دیگر  مستأجرها و تجهیزات از دانشگاه یا از محل دستگاه مستأجرمطالبات احتمالی 
 این خصوص از خود سلب نمود.اعتراض و ادعایی را در 

جهت تخلیه و تحویل مورد اجاره و خروج وسایل و تجهیزات خود در موعد مقرر و یا در صورت عدم صدور مجوز  مستأجردر صورت عدم اقدام  -6-32
مجاز است  جرموسوي ایشان، و انجام سایر تعهدات مندرج در قرارداد از  حسابتسویهبه دلیل عدم جر از سوي مو مستأجرخروج وسایل و تجهیزات 

نموده و  و با حضور حراست پارك، قفل محل مورد اجاره را مفتوح مستأجردر محل مورد اجاره، با اعالم کتبی به  مستأجرضمن جلوگیري از فعالیت 
اخذ  أجرمستهزینه انبارداري از  وانعنبهکرده و به مکانی دیگر انتقال دهد و بنا به تشخیص خود مبلغی را  جلسهصورترا  مستأجروسایل و تجهیزات 

 ، از خود سلب نمود.شدهتهیه يجلسهصورتخصوص وسایل و تجهیزات و  ادعا و اعتراضی را در این زمینه و نیز در هرگونهحق  مستأجرنماید. 
 ها و همچنینو با توجه به حضور اساتید، کارکنان و دانشجویان در سایر بخش قرار داشتهتربیت مدرس مورد اجاره در محل دانشگاه  ازآنجاکه -6-33

خود بوده و باید قوانین و  وآمدهايرفتو  هافعالیتدر انجام  شدهمشخصو کارکنان وي موظف به رعایت محدوده  مستأجرها، حضور سایر شرکت
در  هاشرکتنمایند که مزاحمتی براي فعالیت اساتید، کارکنان و دانشجویان و سایر عمل  ايگونهبهرا رعایت نموده و  جرمومقررات مربوط و نظرات 

 نیاورند.  به وجود هاسایر قسمت
و  طیرذ قوانینهاي علم و فناوري و سایر و فناور، قوانین و مقررات مربوط به پارك بنیاندانشهاي کلیه قوانین و مقررات مربوط به شرکت-6-34

اقرار نمود که نسبت به کلیه مقررات مذکور آگاهی و اطالع  مستأجرهمچنین مقررات جاري پارك و دانشگاه تربیت مدرس بر این قرارداد حاکم است. 
 ادعا و اعتراضی نخواهد داشت. گونههیچکامل داشته و بعداً به عذر عدم اطالع حق 

 کیزگی و نظافت دائم محل مورد اجاره است.موظف به رعایت مقررات بهداشتی و پا مستأجر -6-35



 بسمه تعالی                                                                                 
 
 جارهقرارداد ا                                                 

                                          
 

 ........................شماره قرارداد: 
 .................................. تاریخ ثبت:

صبح  6الی  24نماید. تردد در ساعت بین  برداريبهرهاز مورد اجاره  و در کلیه روزهاي سال وچهارساعتهبیستصورت تواند بهمی مستأجر -6-36
 است. بطیذمستلزم هماهنگی با مراجع 

از نام، نشان و اعتبار دانشگاه و پارك را در مهر، فاکتور و سایر اسناد و مدارك خود و همچنین در امور  سوءاستفادهحق  عنوانهیچبه مستأجر-6-37
در راستاي  مستأجرقرارداد و اخذ خسارات وارده، نسبت به شکایت از  طرفهیکتواند ضمن فسخ جر میمو این صورتو ..... ندارد. در غیر تبلیغاتی 

 اخذ نماید. مستأجرد اقدام نموده و کلیه خسارات وارده از محل تضمین قرارداد و یا به هر نحو مقتضی دیگر از احقاق حق و اعاده اعتبار خو
 این قرارداد به غیر از مواردي که صراحتاً در متن قرارداد آورده شده است از قانون مالک و مستأجر حاکم بر جمهوري اسالمی ایران تبعیت-6-38

 خواهد کرد.

 قرارداد:فسخ  )7ماده 

ز مفاد ا مستأجرو تخلف  یگذار نموده یا در صورت هرگونه کوتاهاموضوع قرارداد را به شخص ثالث و مستأجر، جرمو صیبنا به تشخ کهدرصورتی -7-1
 حق مستأجر. نماید اقدام مستأجر از وارده خسارت اخذ و قرارداد فسخ به نسبت طرفهیک صورتبهرأساً و  تواندیم جرموقرارداد، و تعهدات مندرج در 

 خصوص از خود سلب نمود. نیرا در ا اعتراضی هرگونه
رسانده و موافقت  جرموماه قبل موضوع را کتبًا به اطالع  کینباشد، موظف است حداقل از  يقادر به ادامه همکار یلیبه هر دل مستأجرچنانچه  -7-2
به  د،یجد مستأجر نییزمان تع اجهت فسخ قرارداد، ت یمال طیشرا هیکل نیجام و تأمموظف است ضمن ان مستأجرصورت  نی. در ادیرا جلب نما جرمو

 ارائه خدمات و انجام تعهدات خود بر اساس مفاد قرارداد ادامه دهد.
 قراردادمفاد این اقدام نموده و در صورت تشخیص خود مبنی بر عدم رعایت  مستأجرنسبت به ارزیابی و ممیزي  مشخصهاي جر طی دورهمو -7-3

 قرارداد اقدام نماید. طرفهیکهاي فناور و .... رأساً نسبت به فسخ و یا فقدان شرایط مربوط به شرکت مستأجراز سوي 
چنانچه موجر نسبت به انجام تعهدات خود در قبال مستأجر قصور نماید و این قصور منجر به توقف فعالیت و ایراد خسارت بر مستأجر گردد، -7-4

ارزش افزوده آن، خسارت وارده را نیز جبران  هتواند قرارداد را یکطرفه فسخ و موجر موظف است عالوه بر اعاده باقیمانده مبلغ اجاره به همرامستأجر می
 نماید.

 تمدید یا واگذاري قرارداد )8ماده 

 .باشدمیفعلی  ستأجرمتمدید قرارداد با توافق طرفین قابل انجام بوده و در شرایط برابر متقاضیان الویت با  -8-1
نسبت به تعیین و معرفی متقاضی واجد شرایط جهت انعقاد  جرموپس از توافقات مالی با  تواند درصورت عدم نیاز به مورد اجاره،می مستأجر -8-2

 قرارداد براي مدت باقیمانده، به پارك اقدام نماید.

 خواهد شد. تقسیم مستأجرو  جرمومساوي بین  صورتبهناشی از قرارداد جدید  ایجادشده افزودهارزش: 12تبصره

 حل اختالف: )9ماده 

شده و در صورت عدم  وفصلحلوگو در صورت بروز هر نوع اختالف میان طرفین در اجرا یا تفسیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره و گفت
 خواهد بود. پیگیريقابلتوافق، موضوع از طریق مراجع ذیصالح قضایی 

 
 
 
 
 

 ) شرایط فورس ماژور:10ماده 

ف یر یا توقدر صورت بروز شرایط فورس ماژور و وقوع حوادث قهري نظیر سیل، زلزله و ... که کنترل آن خارج از اراده طرفین بوده و بروز آن باعث تأخ 
با توجه به مقررات مربوط و با توافق، در خصوص فسخ قرارداد یا شود، قرارداد به حالت تعلیق درآمده و طرفین تعهدات طرفین قرارداد می يدر اجرا

 گیري خواهند نمود.نحوه ادامه قرارداد تصمیم



 بسمه تعالی                                                                                 
 
 جارهقرارداد ا                                                 

                                          
 

 ........................شماره قرارداد: 
 .................................. تاریخ ثبت:

 ) اقامتگاه طرفین قرارداد:11ماده 

  1، طبقه 15، پالك گرد آفریدتهران، خیابان کارگر شمالی، خیابان اشراقی، خیابان هیئت، نبش خیابان : تهران، جرومنشانی  -10-1
 021-66919151 :تلفن
 ..….……………………………………………………………………………… :مستأجرنشانی  -10-2

   ……………… ، پست الکترونیک:..………………، تلفن همراه: ..………… تلفن:

الذکر، قانونی تلقی هاي فوق، لذا مکاتبات رسمی و ارسال مراسالت از طریق نشانیباشداقامتگاه قانونی طرفین می منزلهبههاي فوق : نشانی12تبصره

ها و مکاتبات ارسال صورت کلیه نامهساعت یکدیگر را کتباً مطلع نمایند. در غیر این  48شود. در صورت تغییر نشانی، طرفین موظفند ظرف مدت می
 لقی و عذر عدم اطالع پذیرفته نخواهد شد.ت شدهابالغ، یادشدههاي شده به نشانی

 هاي قرارداد:نسخه )12ماده 

 از نسخ حکم واحد را دارد. هرکدامطرفین و دو نفر شاهد رسید و  به امضاء ودر دو نسخه یکسان تنظیم  تبصره، و 12بند،  54ماده،  12در این قرارداد 
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