
 بسمه تعالی                                                                                 
 
 دوره .......در  جاره استقرارقرارداد ا                             

 پارك علم و فناوري دانشگاه تربیت مدرسدر                       

                                          
 

 کد پرونده: 
 

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

 طرفین قرارداد 1ماده 
ه نمایندگی ب پارك علم و فناوري دانشگاه تربیت مدرس فی مابین ....................شرکتقرارداد حاضر با توجه به درخواست 

 .......... رکتششود و می نامیده پاركبا سمت سرپرست پارك که از این پس در این قرارداد  دکتر مسعود ابراهیمی کچوئیآقاي 

شماره به با سمت مدیر عامل  ........... /سرکارخانمآقايبه نمایندگی .…………… ، شناسه ملی …………شماره ثبت  با

 و پست الکترونیک …… تلفن همراه ..…… تلفن…………………………پستی آدرس……، شماره ملی..…شناسنامه

 شود با شرایط مندرج در مواد ذیل در دفتر پارك منعقد گردید.که از این پس بهره بردار یا مستاجر نامیده می..………

 موضوع قرارداد و مشخصات مورد اجاره  2ماده 

 .…طبقه  درواقع  اختصاصی)اشتراکی/( .....به شماره اتاق  مترمربع....  به مساحت موضوع قرارداد عبارت است از اجاره یک واحد
ن تهران، خیابان کارگر شمالی، کوچه اشراقی، خیابان هیئت، ساختما پارك علم و فناوري مدرس به نشانی ساختمان مرکز رشد

 تا حق استفاده اشتراکی از آب، برق، گاز، شوفاژ، کولر، تلفن و اینترنت که به رویب1411893171 ، کد پستی15گردآفرید، پالك 
.........................................................................................................مورد قبول  طرح/تولید و توسعه قیتحق بهره بردار رسیده و به منظور

 .انتفاع از عضویت در پارك می باشد واقع گردیده و این قرارداد تابع قرارداد
 مدت اجاره   3ماده   

یابد و در صورت توافق طرفین با شرایط و ضوابط پارك قابل خاتمه می 31/06/99 شروع و در تاریخ 01/07/98 مدت اجاره  از تاریخ
 تمدید می باشد. 

هر یک از طرفین قبل از انقضاي مدت اجاره مایل به اقاله قرارداد و و تخلیه مورد اجاره گردیدند، متعهد خواهند در صورتی که : 1تبصره
 بود مراتب تفاسخ را یک ماه قبل به طرف دیگر اطالع دهد. 

 اجاره بها و نحوه پرداخت        4ماده 
ریال است که  ...................... هر متر مربع و از قرار ماهانه مبلغریال به ازاي ------------اجاره بهاي محل استقرار معادل  -1 -4

به نام   520IR 10000 400 107500300 7294 شماره شبا و یا 4001075003007294در پایان هر ماه به حساب شماره   
      .واریز می شود یالیشعبه ر يمدرس نزد بانک مرکز تیدانشگاه تربدرآمدهاي اختصاصی 

ر هر ماه به ریال د ------پرداخت شارژ ساختمان شامل خدمات نظافت، نگهبانی، تعمیرات، آب، برق، گاز، تلفن،اینترنت معادل  -4-2
 عهده بهره بردار است.

 تضمین قرارداد 5ماده 
ریال از بهره بردار  ...................به مبلغ  چکبه صورت ساالنه/شش ماهه  برابر اجاره بهاي 2/1به منظور تضمین کل مبالغ قرارداد، مبلغ 

ماه پس از پایان و یا فسخ قرارداد و تسویه حساب کامل بدهی  به بهره بردار عودت داده  6گیرد و  اخذ شده و در اختیار پارك قرار می
 خواهد شد.

 سایر شرایط و تعهدات قرارداد 6ماده 
 نماید.اعالم  پاركروز کتباً به  10ظرف مدت   را اداري خود  یت هر گونه تغییر در وضعشود بهره بردار متعهد می -6-1
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 کد پرونده: 
 

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

 بهره بردار حق استفاده از مورد اجاره را به نحو مباشرت ندارد و بایستی شخصا از مورد اجاره استفاده نماید. عالوه بر این بهره بردار -6-2
 حق انتقال و واگذاري به غیر را ندارد.

اجتماعی، دانشگاه و جمهوري اسالمی ایران را در انجام وظایف موضوع  تأمین ، کار و قوانین مقررات ددگرمی بهره بردار متعهد -6-3
 هايهیأت به وطمرب آراء اجراي و شکایات به پاسخگویی مسئولیت هرگونه و توافقنامه و تعیین مزد و حقوق عوامل خویش را رعایت نماید

 .بگیرد عهده به و سازمان مالیاتی کشور را تامین اجتماعیکار و  قانون سایر تعهدات و کارگري اختالفات حل
بهره بردار مکلف است در بدو ورود لیست کارکنان خود را در اختیار پارك قرار دهد و هرگونه تغییرات آن را به پارك اطالع دهد.  -6-4

 .همچنین قبل از تخلیه مکان، مفاصا حساب بیمه کارکنان خود را تسلیم پارك نماید
با ، اركپ تیریآن توسط مد دییارائه درخواست و تأ قیتنها از طر بهره برداراز سوي  قراردادامکانات و خدمات مضاف بر  افتیدر -6-5

 .توسط بهره بردار امکان پذیر خواهد بود پرداخت هزینه
 . ردیصورت گ هاي مندرج در ماده دویا طرح طرحدر جهت  ستیبامی تنها برداربهره تیفعال -6-6
بردار مکلف است در پایان مدت و یا در صورت فسخ قرارداد به هر دلیل اعم از عدم رعایت مفاد قرارداد اجاره یا فسخ قرارداد بهره -6-7

با وضعیت مندرج در صورتجلسه، بدون هیچ گونه عذر و بهانه اي تخلیه و به پارك تحویل عضویت در پارك، عین مستاجره را  انتفاع از
 در غیر اینصورت پارك اختیار کامل خواهد داشت نسبت به تخلیه مکان و واگذاري آن به سایرین اقدام نماید. نماید.

بردار کلیه حقوق قانونی منجمله حق سرقفلی، کسب و پیشه را از خود سلب و ساقط نموده و اقرار به سلب هرگونه ادعایی در بهره -6-8
 مراجع قانونی از خود می نماید.

رفته و مسئولیت ها را فرا گها و آزمایشگاههاي ایمنی و بهداشتی مرتبط به استفاده از کارگاهنماید که کلیه آموزشمی بردار تعهدهرهب -6-9
 گیردحوادث ناشی از آن را بعهده می

ولیت(آتش آن به انواع بیمه نامه مسئمسئولیت نگهداري موضوع قرارداد بر عهده بهره بردار می باشد و  بهره بردار ملزم به بیمه نمودن  -6-10
 سوزي و...) جهت پوشش خسارات احتمالی می باشد.

نظیر پرسنل ستاد، حراست و سایر واحدها) به نحو احسن (هاي مستقر در پاركگردد همکاري الزم را با بخشبردار متعهد میبهره -6-11
 داشته باشد.

و هزینه کرد خود در فضاي تحویلی (با توجه به طرح هاي تحقیقاتی) را پس از درخواست بهره بردار متعهد می باشد هر گونه تغییر  -6-12
 مکتوب و تأیید و اخذ مجوز مکتوب از پارك صورت دهد.

شود در اولین هفته استقرار برنامه کاري تمام وقت شرکت/موسسه را کتباً به پارك اعالم و با حضور تمام وقت بردار متعهد میبهره -6-13
 شیفت کاري) خود یا کارکنان مطابق برنامه اعالمی، از فضاي در اختیار بهره برداري نماید. (یک

و جلوگیري از آلودگی با رعایت دقیق ضوابط مربوطه با پارك  HSEشود در خصوص مسائل زیست محیطی و بردار متعهد میبهره -6-14
 همکاري نماید.

 آوردن مهمان خارجی بدون هماهنگی کتبی با پارك خودداري نماید.شود از دعوت و بردار متعهد میبهره -6-15
 شود از ورود و خروج اقالم و اموال به داخل پارك بدون هماهنگی و مجوز خودداري نماید.بردار متعهد میبهره -6-16
رت خسارت خودداري نماید، در غیر اینصو شود از دستکاري و تغییر در تأسیسات، ابنیه و محوطه در اختیار اکیدابردار متعهد میبهره -6-17

 وارده را جبران نماید.(در صورت نیاز، با هماهنگی و اخذ مجوز کتبی از پارك مجاز می باشد).



 بسمه تعالی                                                                                 
 
 دوره .......در  جاره استقرارقرارداد ا                             

 پارك علم و فناوري دانشگاه تربیت مدرسدر                       

                                          
 

 کد پرونده: 
 

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

 شود، به قوانین جمهوري اسالمی ایران، دانشگاه و پارك احترام گذاشته و آنها را رعایت نماید.بردار متعهد میبهره -6-18
 ارتباطات ایجاد شده توسط بهره بردار با مسئولیت او بوده و پارك هیچ گونه مسئولیتی در قبال آنها ندارد. کلیه تعهدات و -6-19
 بهره بردار در مدت اجاره مجاز به استقرار در پارك هاي دیگر نمی باشد. -6-20
 ت.است، را نخواهد داشپارك هاي عمومیو فضاهایی مانند راهرو، بالکن و ... که جزبردار به هیچ عنوان حق استفاده از فضابهره -6-21
همه  از  عبردار ابالغ شده و در صورت عدم اطالبهرهکلیه ابالغهاي پارك از طریق پست الکترونیک معرفی شده در این توافقنامه به  -6-22

 عوارض و مسئولیت هاي ناشی از آن به عهده بهره بردار خواهد بود. 
و  تمدنی و با رعایت کلیه شرایط و مقررات شرعی و قانونی و معامالت و با کمال صحت وسالم به مواد قانوناین قرارداد با توجه  -6-23
 د.باشفق میو از هر حیث مورد تواآنان الزم االجرا می باشد  اراده شخصی طرفین قرارداد منعقد گردیده و نسبت به ورثه و قائم مقام قانونی با

ارك و بهره بردار می توانند با حسن نیت اختالفات فی مابین را با مذاکره حضوري و دوستانه حل و بروز اختالف، پدر صورت  -6-24
راي داوري براي  نماید کهالطرفین موضوع را بررسی میفصل نمایند و در صورت عدم توافق طرفین، یک نفر کارشناس بعنوان داور مرضی

اختالفات بر اساس قوانین جاري حاکم بر قراردادها به مراجع ذیصالح قانونی ارجاع  باشد. در صورت عدم توافق،طرفین الزم االتباع می
 شده و راي  صادره  در این مورد  براي طرفین قطعی و الزم االجرا خواهد بود.

رت عدم و هر گونه طرح دعوا در صوعنوان محل اقامت دائمی دو طرف تلقی می گردد  آدرس هاي قید شده در متن قرارداد به -6-25
 توافق موضوع اختالف در محاکم دادگستري تهران صورت خواهد پذیرفت.

 شرایط فسخ قرارداد 7ماده 
 به تشخیص پارك موجب فسخ قرارداد خواهد شد. -ماده دو-عدم فعالیت بهره بردار در موضوع قرارداد -7-1
 رارداد می شود.موجب فسخ ققرارداد حاضر 6عدم پایبندي و رعایت هر یک از مفاد ماده  -7-2
 مه یابد، این قرارداد نیز به تبع آن فسخ می شود.تاگر قرارداد انتفاع از عضویت در پارك به هر دلیلی فسخ شود یا خا -7-3
 در صورت عدم پرداخت اجاره بها بیش از سه ماه، پارك می تواند نسبت به فسخ یا تغییر قرارداد اقدام نماید. -7-4

 نسخ قرارداد 8ماده 
تبصره در دو نسخه که هر یک داراي اعتبار واحد است  در محل پارك علم و فناوري دانشگاه تربیت  1بند و  31ماده،  8قرارداد شامل  این

 مدرس تنظیم و در تاریخ  ......................... به امضاء طرفین رسید و مبادله گردید.
 
 

 
 نام و نام خانوادگی بهره بردار

 اورمدیر عامل واحد فن

   
 دکتر مسعود ابراهیمی                       

 سرپرست پارك علم و فناوري دانشگاه تربیت مدرس
 

 
 
 
 
 محمدرضا مینایی مهر کننده قرارداد: دییتا                                                                                                      الهه اشرفیکننده قرارداد:   مینظت
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 کد پرونده: 
 

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

ر دکت يآقا یندگیمدرس به نما تیدانشــگاه ترب يمابین پارك علم و فناور یف .……قرارداد حاضــر با توجه به درخواســت شــرکت 

سعود ابراه  ست پارك که از این پس در ا یکچوئ یمیم سرپر سمت  شماره .  ........ شرکت و شود مینامیده  پاركقرارداد  نیبا 

سه مل ،......... ثبت سمت مد............   آقاي یندگیبه نما  ......... یشنا سناعا ریبا  شنا شماره  شماره مل .........مهمل   ................ ی، 

 ایکه از این پس بهره بردار ...............................یک: پست الکترونو  ...........   همراه.......... تلفن..............................  یآدرس پست

 .دگردی منعقد پارك دفتر در ذیل مواد در مندرج شرایط با شود مستاجر نامیده می

 موضوع توافقنامه  1ماده 

ول واقع قب................  طرح/ تولید  و توســعه قیتحق مندي از امکانات و خدمات پارك به منظورموضــوع توافقنامه عبارت اســت از بهره
 .است دهیگرد

 
 مدت توافقنامه   2ماده 

 یابد و در صورت توافق طرفین قابل تمدید می باشد. خاتمه می ........ شروع و در تاریخ ........ مدت توافقنامه از تاریخ
می  توافقنامه داشته باشند موضوع را یک ماه قبل به طرف مقابل اعالم: در صورتیکه هر یک از طرفین به هر دلیل تمایلی بر فسخ 1تبصره 

 نماید.
 مبلغ توافقنامه         3ماده 

سقف  -3-1 سري از قراردادهاي تحقیقاتی بهره 12تا  صد باال شوراي مرکز در شخیص  سازمانهاي دولتی و ... به ت شرکتها،  سایر  بردار  با 
 رشد.

 بهره بردار به تشخیص شوراي مرکز رشد.تا سقف پنج درصد از فروش  -3-2
 

 بردار تعهدات بهره 4ماده 
 .دیرا در موعد مقرر پرداخت نما حاضر توافقنامه 3بهره بردار مکلف است مبالغ تعهد شده در ماده  -4-1
همه از ع بردار ابالغ شده و در صورت عدم اطالبهرهکلیه ابالغهاي پارك از طریق پست الکترونیک معرفی شده در این توافقنامه به  -4-2

 عوارض و مسئولیت هاي ناشی از آن به عهده بهره بردار خواهد بود. 
 نماید.اعالم  پاركروز کتباً به  5ظرف مدت   راهر گونه تغییر در وضعیت شرکت شود بردار متعهد میبهره -4-3
تحت هر  یوقحق ای یقیاشخاص ثالث اعم از حق ایجزئاً) به شخص  ایصورت (کالً  چهی به را توافقنامه موضوع انتقال حق برداربهره -4-4

در غیر اینصورت توافقنامه بصورت یکطرفه فسخ و ضرر و زیان حاصله  .را ندارد رهیمشارکت، اجاره، وکالت و غ ،یندگیعنوان اعم از نما
 .خواهد شدجبران  اخوذهم نیمحل تضماز 
صورتی که  -4-5 ست مراتب را  رداربهره بدر  شد الزم ا اعالم و پارك  مدیریتماه قبل کتباً به  یکمایل به لغو توافقنامه پیش از موعد با

 .دیجبران نما ستیبا یم زیاز آن را ن یناش انیضرر و ز
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 کد پرونده: 
 

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

وق توافقنامه و تعیین مزد و حقاجتماعی و... را در انجام وظایف موضوع  تأمین قانون ، کار قانون مقررات گرددمی بهره بردار متعهد -4-6
سئولیت هرگونه و عوامل خویش را رعایت نماید سخگویی م  و ارگريک اختالفات حل هايهیأت به مربوط آراء اجراي و شکایات به پا

 .بگیرد عهده به و... را  کار و تامین اجتماعی قانون سایر تعهدات
، پارك تیریآن توسط مد دییارائه درخواست و تأ قیتنها از طر بهره برداراز سوي  توافقنامهامکانات و خدمات مضاف بر  افتیدر -4-7

 .توسط بهره بردار امکان پذیر خواهد بود با پرداخت هزینه
(به  عدم فعالیت در موضوع توافقنامه. ردیصورت گ هاي مندرج در ماده یکیا طرح طرحدر جهت  ستیبامی تنها برداربهره تیفعال -4-8

 پارك ) موجب فسخ قرارداد خواهد شد.تشخیص 
نه خود در پارك نمونهبهره -4-9 ناورا یا طرح ف یده  ـــتقرار در بردار جهت معرفی ا ـــرکت را جهت اس ـــوالت و خدمات ش اي از محص

 .نمایدهاي دائمی به پارك تحویل مینمایشگاه
ستی پارك در مورد بردار متعهد میبهره -4-10 شش پارك انجام میشود هرگونه اطالعات درخوا ، از جمله شودفعالیتهایی که تحت پو

 اي، میزان صادرات و .... در اسرع وقت در اختیار پارك قرار دهد.اطالعات پرسنلی، مالی، بیمه
ت ك شرکهاي پارنامههایی که پارك تشخیص دهد به نحو مناسب و مطابق آیین شود، در جلسات و نمایشگاهبردار متعهد میبهره -4-11

 نماید.
ند در بردار میبا توافق طرفین بهره -4-12 ـــرکت، برگزاري رویدادهاي کارآفرینی، راهتوا ـــی ش ـــص ندازي مرکز نوآوري حوزه تخص ا

 اي تخصصی به پارك وارائه خدمات مشاورهمرتبط با حوزه فعالیت،  ها و سمینارهاي تخصصیهاي آموزشی و همایشها و دورهکارگاه
 پارك همکاري نماید. با هاي فناوران متقاضی عضویت در پاركقر در آن ، ارائه خدمات داوري و ارزیابی ایدهواحدهاي فناور مست

 نامه هاي  پارك به کار برد.  بایست لوگوي پارك را مطابق با آیینبردار میبهره -4-13
 خواهد شد.: عدم انجام هر یک از تعهدات فوق منجر به فسخ قرارداد از سوي پارك 2تبصره

 
 تعهدات پارك   5ماده 

و  گمرکی ،تسهیالت و معافیتهاي مالیاتیپارك در صورت لزوم مکاتبات الزم با مبادي ذیربط و معرفی شرکت براي بهره مندي از  -5-1
 ... و همچنین دریافت مجوزهاي مربوطه  را بعمل می آورد.

ه مربوط يها نهیاخذ هز بای با توجه به درخواست کتبی و و آموزش يامشاورهدمات پارك هماهنگی الزم را جهت استفاده از خ -5-2
 فراهم می آورد.

هاي موجود در دانشگاه تربیت مدرس را با توجه به ها و آزمایشگاهپارك هماهنگی الزم را جهت استفاده از سالن جلسات، کارگاه -5-3
 د. آورفراهم می مربوطه يها نهیبا اخذ هزدرخواست کتبی و 

 ماید.نپارك در خصوص تأمین نیروي انسانی متخصص موجود در دانشگاه، شبکه سازي با سایر واحدهاي فناور مساعدت می -5-4
 برداراختصاص صفحه وب در وبسایت پارك به بهره -5-5
 خدمات مشاوره و آموزش وارائه خدمات حمایتی نظیر گرنت، وام، کمک هزینه شرکت در نمایشگاهها، تخفیفات در مورد اجاره،  -5-6

 ... مطابق آیین نامه تسهیالت حمایتی پارك و تصمیمات شوراي مدیران پارك



 بسمه تعالی                                                                                 
 
 دانشگاه تربیت مدرس پارك علم و فناوري مندي از خدماتتوافقنامه بهره 

 (واحدهاي فناور دوره رشد و پیش رشد)                        

 

                                          
 

 کد پرونده: 
 

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

 
 حل اختالف احتمالی  6ماده 

 گیري خواهند نمود و چنانچه به توافق نرسیدند یک نفر کارشناس بعنوان داوردر صورت بروز هرگونه اختالف، نمایندگان طرفین تصمیم
 باشد.نماید راي داوري براي طرفین الزم االتباع میرا بررسی می الطرفین موضوعمرضی

 
 خاتمه توافقنامه  7ماده 

ـــط بهره ـــوي پارك در پایان مدت توافقنامه با پرداخت دیون توس ـــاب نهایی برابر مفاد توافقنامه و تحویل چک از س ـــویه حس بردار و تس
 گردد.توافقنامه خاتمه یافته تلقی می

 توافقنامهنسخ  8ماده 
  ماده و دو نسخه که هر یک حکم اصل را دارد تنظیم و به امضاء طرفین رسید و مبادله گردید شروع توافقنامه از تاریخ 8این توافقنامه در 

 باشد.می ..………
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 محمدرضا مینایی مهر کننده قرارداد: دییتا                                                                                                      الهه اشرفیکننده قرارداد:   مینظت

 

 نام و نام خانوادگی بهره بردار           

 مدیر عامل واحد فناور                
 
 
 

 ابراهیمیدکتر مسعود     

 سرپرست پارك علم و فناوري دانشگاه تربیت مدرس
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