
 

 

 مدنی آذربایجان انتشارات دانشگاه شهید یاجاره بهافراخوان استعالم قیمت 

 ها:انتشارات دانشکدهدر نظر دارد خدمات  مدنی آذربایجان شهیددانشگاه 

  دانشکده علوم پایه 

 دانشکده علوم تربیتی 

  ادبیاتدانشکده 

بدین وسیله از کلیه اشخاص حقیقی و  لذا، واگذار نماید بق نمونه قرارداد ضمیمه شدهامط طریق فراخوان عمومیرا از 

شود دعوت میحقوقی واجد صالحیت که دارای مجوزهای الزم جهت انجام امور چاپ و انتشارات از مراجع ذیصالح هستند 

بدون قلم را  استعالم قیمتشده  تکمیلفرم  0/6/89 روز تا 32/5/89 آگهیاز تاریخ نشر   روز 01 ظرف مدت حداکثر 

یمت استعالم ق»ضمناً نمونه فرم  .نمایند لتحویدانشجویی دانشگاه حوزه معاونت به  داخل یک پاکت سر بسته خوردگی

 قرار دارد.این آگهی در فایل  «اجاره بهاء

 قابل توجه متقاضیان محترم : 

  باشند نداشته دانشگاه به بدهی هیچمتقاضیان محترم بایستی. 

  نمایندفرم درخواست را در زمان تعیین شده تحویل. 

 تواند برای همه انتشارات قیمت پیشنهادی ارائه دهد.هر متقاضی می 

  .امکان عقد قرارداد تنها به ازای یک مورد برای هر درخواست وجود دارد 

 

 

 

 



 

 

 

 انتشارات  یاجاره بهافرم استعالم قیمت 

 جدول مشخصات فردی

 نام و نام خانوادگی: 

 

 تاریخ تولد: شماره شناسنامه: نام پدر:

 کد ملی:

 

 رشته تحصیلی: مدرک تحصیلی: :همراه تلفنشماره 

 محل سکونت:آدرس 

 مشخصات دستگاه

 تعداد مدل  دستگاه ردیف

1    

2    

 

 
 

 

 

 

 

 امضاء متقاضی 

 

 

 

 قیمت پیشنهادی اجاره بهاء
 توضیحات پیشنهادی بهایمبلغ اجاره  انتشارات ردیف

0    

3    

2    

4    



 

 

 99-99در سالتحصیلی    .…………………قرارداد اجاره انتشارات دانشکده نمونه 

 

، واقع در تبریز: موجرمعاون دانشجویی به عنوان  .…………………آقاي  نمایندگی به شهید مدنی آذربایجان دانشگاهما بین  فی قرارداد این

کد ملی:  ، .…………………متولد:  ، .…………………فرزند:  .………………… و طرف یک مراغه از-جاده تبریز 53کیلومتر 

 به مستاجربه عنوان  .………………… تلفن ثابت و همراه:  .…………………آدرس و تلفن محل سکونت:  .…………………

 گردد.می منعقد زیر شرح

 ضوع  و محل اجرای قراردادمو  - 1 ماده

که به رویت مستأجر رسیده است و جهت  فروش  .…………………اجاره یک باب محل تکثیر و فروش لوازم التحریر واقع در دانشکده 

 افزار، انجام امور تایپ، پرینت، تکثیر و صحافی اوراق اداري و امتحانی و دانشجویی دانشگاه مورد استفاده خواهد گردید.نوشت

 قرارداد مدت  - 2 ماده

 می باشد. 63/60/1533لغایت     25/60/1531 تاریخ از قرارداد مدت

شروع و پایان آخرین روز قرارداد همزمان با شروع و پایان سال تحصیلی )مطابق تقویم آموزشی دانشگاه( و به تشخیص دانشگاه قابل تغییر  -1 تبصره

 است.

 .باشدمی تمدید قابل مذکور با شرایط توافقی قرارداد تابستان، با اعالم دانشگاه مبنی بر ادامه فعالیت در طول -2 تبصره

 پرداخت نحوه اجاره بهاء و مبلغ- 3 ماده

ریال معادل .…………………به مبلغ  ماه هر 63/60/1533 لغایت 25/60/1531اجاره بهاي موضوع مورد اجاره از مورخه  

 3000461401114بدون قید و شرط به حساب جاري شماره  بعد در اول ماهاست. مستاجر متعهد است مبلغ اجاره هرماه را   .…………………

به ناظر قرارداد و یا حسابداري معاونت  حداکثر تا پنجم همان ماهبنام درآمدهاي اختصاصی دانشگاه نزد بانک ملی شعبه تبریز واریز و رسید آن را 

 اید. اجاره بهاي اقالم مورد اجاره به تفکیک موضوعات به قرار زیر است:دانشجویی تحویل نم

 درصد مبلغ ماهیانه محاسبه خواهد شد.  16فروردین )یک ماه تمام( مبلغ اجاره بهاء معادل  13اسفند تا  10براي مدت   -1 تبصره

از مبلغ اجاره بهاء، به عنوان جریمه  نیم درصدبه موقع رسید آن، معادل  روز تاخیر در پرداخت اجاره بهاء و هر روز تاخیر در تحویل بابت هر  -2 تبصره

برابر خواهد شد. مقادیر جریمه  2هاي بعد بصورت تصاعدي میزان جریمه محاسبه و اعمال خواهد شد. در صورت تاخیر بیش از یک ماه، براي ماه

تواند بدون اخطار قبلی، قرارداد را یکجانبه فسخ و آن را به شخص ه، موجر میما 2باشد. در صورت تاخیر بیش از قطعی بوده و غیرقابل اعتراض می

 می باشد.زمانبندي ارائه شده از سوي موجر دیگري واگذار نماید. در این صورت، مستاجر ملزم به تخلیه فوري محل اجاره بر اساس 

 اقامه نماز و صرف ناهار تعطیل کند.جهت  13الی  10تواند از ساعت مستاجر محل تکثیر را فقط می -5 تبصره

 



 

 

 مستاجر تعهدات - 4 ماده
 . مستأجر حق واگذاري موضوع اجاره را به صورت جزئی و یا کلی به غیر و همچنین استفاده از آن را در خارج از موضوع اجاره ندارد .4-1

 با اجازه ناظر قرارداد یا کارفرما، نسبت به توسعه خدمات مرتبط با موضوع قرارداد اقدام نماید. صرفاًپیمانکار می تواند  -تبصره

هاي ارائه شده از طرف بخشهاي مستأجر متعهد شد جهت رفاه دانشجویان، تایپ و تکثیر و صحافی اوراق و جزوات دانشجویی، اوراق اداري و بن .4-2

  نحو مطلوب تکثیر و تحویل نماید. مختلف دانشگاه را به شرح جداول پیوستی به

درصد امکان تعدیل در  26بیش از   A4تنظیم شده و درصورت افزایش قیمت کاغذ  31مبالغ درج شده در جداول پیوستی بر اساس نرخ اقالم شهریور -1تبصره 

 باشد.هزینه هاي چاپ و تکثیر وجود دارد، تنظیم جداول جدید و میزان افزایش بعهده موجر می

ري از فاش براي جلوگی حفاظتیتکثیر اوراق اداري و امتحانی بایستی با مجوز و امضاء مدیر واحد مربوطه باشد. پیمانکار موظف به رعایت کامل اصول  -2 تبصره

مال جریمه و ضبط ضمانت ناظر قرارداد حق دارد عالوه بر اعشدن سواالت امتحانی می باشد. در صورت بروز هر گونه قصور سهوي یا عمدي، کارفرما و یا 

هاي مورد اجاره را جانبه فسخ و به مدت اجراي آن پایان داده و مستأجر ملزم است فوراً تسویه حساب نموده، محلتودیعی به نفع خود، قرارداد را بصورت یک

 اي مسترد نماید.تخلیه و اسباب و لوازم تحویلی را طی صورتجلسه

 تکثیر و چاپ نشریات دانشجوئی و فرهنگی با مجوز مدیر یا معاونت فرهنگی دانشگاه خواهد بود. - 3تبصره 

دي از )کیفیت پایین کپی و موار مستأجر موظف است خدمات با کیفیت به دانشجویان ارائه نماید. در صورت پایین بودن کیفیت خدمات از هر  نظر - 2تبصره 

 اعمال جریمه خواهد شد. 16-0ماینده حوزه معاونت دانشجویی برابر بند این قبیل( مطابق گزارش ناظر یا ن

جهت تکثیر، خدمات با کیفیت  CopyMaxگرمی در حد  16مستأجر متعهد شد ضمن تهیه و فروش اجناس با کیفیت و استاندارد و استفاده از کاغذ  .4-3

همچنین مستأجر موظف است ضوابط و مقررات وزارت بهداشت، اماکن عمومی )کیفیت پایین کپی و مواردي از این قبیل( به دانشجویان ارائه نماید؛ 

اي هکنندگان کاال و خدمات و دستور العملنیروي انتظامی و سایر ضوابط حاکم بر اماکن عمومی دولتی و آموزشی و مقررات مربوط به حقوق مصرف

 صادره از طرف دانشگاه را رعایت نمایند.

عرضه محصوالت ممنوع شده از طرف وزارت ارشاد، اماکن و وزارت بهداشت و همچنین محصوالت دخانی را به  مستأجر حق نگهداري، فروش و .4-4

 .تواند قرارداد را بصورت یکطرفه فسخ نمایدهیچ عنوان ندارد. در صورت تخلف، ضمن ضبط ضمانت تودیعی، موجر می

روز قبل از شروع بکار در  3در محل موضوع قرارداد بکار گیرد، حداقل  خواهدشود لیست مشخصات شخص یا اشخاصی را که میمستاجر متعهد می .4-5

 اختیار ناظر قرارداد قرار داده و مجوز فعالیت دریافت نماید.

مه و کارت پیشینه، کپی شناسنادر صورتی که مستاجر اشخاص دیگري را به کار گیرد، متعهد است لیست اشخاص را به انضمام گواهی عدم سوء -تبصره

 التحریرمحل تکثیر و فروش لوازم پیشینه براي مستاجر نیز الزامی بوده و وي موظف استدهد. بدیهی است اخذ گواهی عدم سوء قرار ناظر آنان دراختیار ملی

راد اتیکت که مشخصات افمقررات اداره بهداشت تمیز نگه دارد. همچنین شایسته است پیمانکار براي پرسنل خود، لباس فرم همراه با  مطابق ضوابط و را

 بر روي آن قید شده باشد، تهیه و تحویل نماید.

 نان دانشگاه و سایر اشخاصمستاجر حق بکارگیري و استفاده از کارکنان دانشگاه در انتشارات را ندارد و هرگونه حضور و تجمع دانشجویان یا کارک .4-6

 ول در محل انتشارات به هر دلیلی ممنوع می باشد.ئغیر مس

الزحمه، بیمه و کلیه حقوق قانونی مربوط بر عهده خود او بوده و دانشگاه رتی که مستاجر شخص یا اشخاصی را به کار گیرد پرداخت حقدر صو .4-7

همچنین، هرگونه عواقب ناشی از حوادث منجر به جرح، نقص عضو و فوت عوامل مستاجر، به ه شده ندارد. رگونه تعهدي در خصوص موارد اشاهیچ

 یشان بوده و از این بابت هیچ مسؤولیتی متوجه دانشگاه نخواهد بود.عهده خود ا

به تهیه  تمستأجر متعهد شد قبل از شروع هر ترم به نحو مقتضی از کلیه اعضاء هیأت علمی دانشگاه، لیست کتب مورد نظر آنان را استعالم کرده و نسب .4-8

 اعمال جریمه خواهد شد. 16-0ند آنان اقدام نماید.بدیهی است در صورت عدول از این بند مطابق ب



 

 

د و از ننمای چنانکه مستاجر در ارائه خدمات و تعهدات خود و تامین اقالم مورد نیاز مشتریان به هر دلیلی تخلف یا قصور نماید، یا قیمت ها را رعایت .4-9

 13ه صالح بداند نسبت به تهیه و عرضه آنها اقدام، و تواند، ضمن اعمال جریمه، راساً یا  به هر ترتیب کفروشی کند، موجر میفروشی یا گرانجمله کم

 درصد باالسري براي مستاجر محاسبه و دریافت نماید.

مستاجر متعهد شد در صورت ارتکاب تخلف یا قصور در عمل به مفاد قرارداد طبق تشخیص و گزارش غیرقابل اعتراض ناظر، براي هر مورد تخلف،  .4-11

درصد مبلغ ماهیانه قرارداد به عنوان جریمه عالوه بر اجاره بهاء پرداخت  36درصد و بار سوم به میزان  56به میزان  درصد، بار دوم 13بار اول به میزان 

 نماید. این امر مانع  اقدامات حقوقی و قانونی، از جمله حق فسخ یکجانبه قرارداد از طرف موجر نخواهد بود.

ه ول جبران خسارت واردئجرخسارتی به دانشگاه و یا سایر اشخاص وارد آید، مستأجر مسدر صورتیکه در اثر انجام فعل یا ترك فعل توسط مستأ .4-11

 باشد و دانشگاه هیچ گونه مسئولیتی در قبال آنها نخواهد داشت.می

در روزهاي توضیح اینکه مستاجر مجاز است  عصر ارائه خدمات نماید. 11صبح الی  1شنبه از ساعت مستأجر موظف است روزهاي شنبه لغایت چهار .4-12

 دهی نماید.با هماهنگی ناظر قرارداد خدمات تعطیل و ساعات دیگر،  صرفاً

ریال  666/366/-ریال و بابت هر یک روز تعطیلی مبلغ 666/36/-در صورت تخلف بر حسب گزارش ناظر قرارداد بابت هر ساعت تعطیلی مبلغ  -تبصره

  به عنوان جریمه عالوه بر اجاره بهاء اخذ خواهد شد.

شود رأساً نسبت به  فک قفل درب و تخلیه در صورت نیاز دانشگاه به محل اجاره و عدم تخلیه آن توسط مستأجر،  به مؤجر )دانشگاه( اجازه داده می .4-13

ضمناً خسارت هاي باربري و نگهداري اموال و اجناس تا زمان تحویل آنها به مستأجر به عهده ایشان بوده و محل اقدام نماید. بدیهی است کلیه هزینه

 باشد.احتمالی وارده از جمله شکستگی و یا مفقودي اجناس به خاطر فک قفل به عهده مستأجر می

در صورت انقضاء مدت قرارداد و یا درصورت فسخ توسط مؤجر، ظرف سه روز بعد از اعالم مؤجر، مستأجر مکلف به تخلیه محل و برچیدن اسباب  .4-14

بهاء به عنوان اجرت المثل ایام تصـرف بعداز برابر مبلغ اجاره 3این صورت موظف به پرداخـت روزانه حداقل باشد. درغیر و وسایل خود از محل می

 باشد.اتمـام قـرارداد می

ر عهده ب تعهد به نتیجهمسئولیت تعمیر و حفظ و نگهداري و حراست اسباب و لوازم و اموال مستاجر و اموال تحویلی از ناحیه دانشگاه به صورت  .4-15

 باشد و دانشگاه هیچ مسئولیتی در این امور نخواهد داشت.مستاجر می شخص

 مستأجر متعهد شد کلیه شئونات اداري و اسالمی محیط دانشگاه و همچنین تعهدات خود را به نحو کامالً مطلوب رعایت نماید در صورت مشاهده .4-16

موصوف  آن پایان دهد و مستأجر ملزم است فوراً تسویه حساب نموده محل تخلف، دانشگاه حق دارد قرارداد را بصورت یک جانبه فسخ و به مدت اجراي

 را تخلیه و تحویل نماید.

در  یدر صورتیکه در اثر فعل و یا ترك فعل و یا هرگونه اقدام مستاجر ضرر و خسارتی متوجه دانشگاه یا سایر اشخاص گردد دانشگاه هیچ مسئولیت .4-17

 ده بر عهده مستاجر خواهد بود.قبال آن نداشته و جبران کلیه خسارت وار

 را فسخ نماید.  با یک ماه اطالع کتبی قبلی، قرارداد دانشگاه می تواند طول مدت اجراي قرارداد در .4-18

کنندگان االجاره اضافه و هزینه تلفن داخلی به منظور اعمال تخفیف روي خدمات، در حمایت از مصرفهاي انرژي آب، برق، گاز در وجههزینه حامل .4-19

 ستاجر اخذ نخواهد شد.از م

 تواند محل انتشارات را در صورت نیاز تغییر دهد.دانشگاه می .4-21

خواري در دستگاههاي اجرایی نامه پیشگیري و مبارزه با رشوهمستأجر متعهد شد مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی و آیین .4-21

 نامه تودیعی به نفع دانشگاه ضبط خواهد شد.کجانبه قرارداد، ضمانتنباشد. در صورتی که خالف آن ثابت شود، ضمن فسخ ی

 همستأجر متعهد شد کلیه شئونات اداري و اسالمی محیط دانشگاه و همچنین تعهدات خود را به نحو کامالً مطلوب رعایت نماید. در صورت مشاهد .4-22

آن پایان دهد و مستأجر ملزم است فوراً تسویه حساب نموده، محل بوفه را  جانبه فسخ و به مدت اجرايخالف، دانشگاه حق دارد قرارداد را بصورت یک

تواند رأساً نسبت به فک قفل درب و تخلیه محل اقدام میمؤجر صورت، اي مسترد نماید. در غیر اینتخلیه و اسباب و لوازم تحویلی را طی صورتجلسه

بر عهده مستاجر بوده و هیچگونه مسئولیتی از بابت خسارت احتمالی وارده از جمله شکستگی هاي ایجاد شده از این بابت نماید. بدیهی است کلیه هزینه

 باشد.نمیهداري اموال و اجناس متوجه موجر و یا مفقودي اجناس به خاطر فک قفل، نگ



 

 

گونه اختالف از درگیري لفظی و ... مستأجر متعهد شد در برخورد با دانشجویان، شأن و منزلت دانشجویان را رعایت نموده و در صورت وجود هر  .4-23

د ه برخوراجتناب کرده و موضوع را بالفاصله به ناظر قرارداد گزارش نماید. در صورت مشاهده خالف این امر و یا شکایت دانشجویان از عملکرد و نحو

جانبه را بصورت یک هاي احتمالی، قراردادخسارت و دریافت 16-0مستأجر و تایید ناظر قرارداد، دانشگاه حق دارد عالوه بر اعمال جریمه مطابق بند 

هاي مورد اجاره را تخلیه و اسباب و لوازم تحویلی را طی فسخ و به مدت اجراي آن پایان داده و مستأجر ملزم است فوراً تسویه حساب نموده، محل

 اي مسترد نماید.صورتجلسه

اجر، مستاجر براي بار اول دو میلیون ریال، براي بار دوم چهار میلیون ریال و براي بار ي برخورد مستدر صورت شکایت دانشجویان از عملکرد و نحوه .4-24

 هاي احتمالی محاسبه و اخذ خواهد شد.سوم قرارداد فسخ و خسارت

 كارفرما )دانشگاه( تعهدات - 5 ماده

داخلی رایگان دایر و پس از امضاء و مبادله قرارداد در دانشگاه متعهد شد موضوع قرارداد را که به رویت مستأجر رسیده است با  برق و یک خط تلفن  .5-1

 اختیار وي قراردهد.

 وي قرار مستقیم با تأمین هزینه انشعاب از طرف خود مستأجر، در اختیار خط تلفن مستأجر دانشگاه )درصورت امکان( یک درخواست درصورت .5-2

 باشد.برات برعهده شخص مستاجر میدهد. البته پرداخت هزینه آن براساس قبوض صادره ازطرف اداره مخامی

باشد و نماینده دانشگاه بر رعایت اصول الگوي مصرف بهینه انرژي هاي انرژي )شامل آب، برق و گاز( مرتبط با قرارداد بر عهده موجر میهزینه حامل .5-3

 .تطبق ابالغ دستگاه نظارتی )دفترامور فنی دانشگاه( از طرف مستاجر، نظارت کامل و دقیق خواهد داش

هاي انرژي محاسبه  و از مستاجر دریافت رعایت الگوي مصرف بر عهده مستاجر بوده و در صورت عدم رعایت، جریمه مطابق با میزان مصرف حامل -1 تبصره

 خواهد شد.

میلیون ریال و حداکثر معادل بهاي مصرفی هاي برقی استفاده نماید، به ازاي هر ماه، حداقل دو که مستاجر از بخاري برقی یا گرم کنندهدر صورتی -3تبصره 

 د.انرژي در آن ماه، به عنوان هزینه برق در نظر گرفته خواهد شد و مستاجر موظف است همراه با اجاره آن ماه، به حساب دانشگاه واریز نمای

 تعهدات اجرای تضمین  - 6 ماده

 / چک با ضامن معتبر)کارمند(/ سپرده نزدتضمینی بانکیچک نامه یا به منظور تضمین حسن انجام تعهدات، مستاجر موظف است ضمانت .6-1

دانشگاه،  518101119دهد و یا به حساب جاري شماره موضوع قرارداد در اختیار معاونت دانشجویی قرار  .....................................دانشگاه/ 

امه را به نتواند ضمانتر صورت تخلف از انجام تعهدات، دانشگاه مینزد بانک تجارت شعبه نیروي هوایی بنام سپرده دانشگاه، واریز نماید. د

 تسویه عدم صورت در و بود خواهد قرارداد اتمام از بعد ماه 5تا  قرارداد شروع زمان از نامه ضمانت . اعتبارنفع خود ضبط و وصول نماید

 .نماید اقدام ضمانت مبلغ اخذ و یا تمدید به نسبت است مجاز دانشگاه مقرر موعد در مستاجر، توسط حساب

بینی نشده است و موجب تضییع حقوق مؤجر مجاز است در تمامی مدت قرارداد در صورت بروز هرگونه تخلفی که در متن قرارداد پیش -0تبصره 

 نماید.وي شود، بدون نیاز به هیچ گونه تشریفات اداري و قضایی و یا ابالغیه رسمی از مبلغ ضمانت نامه به نفع خود ضبط 

در صورت بروز خسارت به ابنیه، تاسیسات و تجهیزات و یا مفقود شدن وسایل تحویلی به مستأجر که در صورت جلسه تحویلی آن در  -3تبصره 

تشکل مرجع تعیین میزان خسارت وارده کمیته اي م این بند عمل نماید. 1تبصره موقع شروع به کار به امضاء طرفین رسیده، موجر مجاز است همانند 

 از نماینده موجر، نماینده امور حقوقی و نماینده مستاجر )جهت اطالع( می باشد.

 .دارد کامل و دقیق اطالع قرارداد موضوع کار انجام محل مقتضیات و کار مشخصات از نمود، اعالم مستاجر  .6-2
 



 

 

 اختالف حل مرجع - 7 ماده

اینکه در قرارداد پیش بینی شده یا نشده باشد یا اختالف در نحوه اجرا یا استنباط اعم از  قرارداد طرفین مابین فی اختالف هرگونه بروز صورت در 

نماینده معاونت دانشجویی و نماینده مستاجر موضوع را بررسی  دانشگاه،  حقوقی نماینده دانشگاه،  ریاست نماینده از مرکب کمیسیونی موضوع  در

 .نخواهند داشت اعتراضی گونه هیچ حق طرفین و بود واهدخ االجرا کند و آرا ي صادره با امضاء اکثریت، الزم

 نظارت - 8 ماده

باشد. نظارت قائم به شخص مدیر امور دانشجویی نبوده  می دانشگاه دانشجویی امور مدیریت عهده بر قرارداد این اجراي برحسن نظارت  .8-1

 نماید، و مستاجر موظف به اطاعت از دستور ناظر می باشد. تعیین را هاییتعهدات مستاجر نماینده اجراي بر نظارت جهت تواندو ایشان می

ر توانند حتی بدون اطالع مستاجپس از تایید ناظر( می-به منظور نظارت دقیق، نماینده دانشگاه و مراجع ذیصالح قانونی )خارج از دانشگاه .8-2

هاي ایند. بدیهی است مستاجر موظف است، همکاريو عوامل آن، در هر زمان و مکان و هر مرحله، کیفیت و کمیت مواد اولیه را کنترل نم

 الزم را در این خصوص بعمل آورد.
 

 جرایم، اخطارها و جبران خسارت - 9 ماده

هر گونه اخطار کتبی از سوي دانشگاه به مستاجر، باید شخصاً توسط نماینده دانشگاه در مقابل اخذ رسید به مستاجر یا نماینده وي تحویل       .9-1

 بوسیله پست سفارشی به نشانی موجود در قرارداد ارسال شود.داده شود و یا 

که بر اساس گزارش کتبی ناظر، مستاجر در اجراي تعهدات خود از نظر کمی و کیفی کوتاهی و قصور داشته باشد، دانشگاه در صورتی .9-2

 ات وي اقدام نماید.مجاز است نسبت به تعیین جرایم و مطالبه آنها از مستاجر و یا ضبط از محل تضمین انجام تعهد

مستاجر ملزم به جبران هر گونه خسارت ناشی از عمل خود یا عواملش و یا سایر عوامل مرتبط با موضوع قرارداد )اشخاص ثالث(، در  .9-3

عتراضی ا تواند به تشخیص خود رأساً خسارات وارده را تعیین و به نحو مقتضی اقدام نماید و مستاجر حق هر گونهمحیط کار بوده و دانشگاه می

 نماید.را از خود سلب می

در صورتی که بر اساس گزارش کتبی ناظر قرارداد و یا نماینده وي، پیمانکار در اجراي تعهدات خود از نظر کمی یا کیفی، کوتاهی یا قصور  .9-4

 رفتار خواهد شد. با او 16-0 داشته باشد، مطابق بند

 طرفین اقامتگاه  - 11 ماده

 غیر در و برسانند طرف دیگر اطالع به کتباً را مراتب تغییر، صورت در باشندمی متعهد طرفین از یک هر و گردیده اشاره مقدمه در طرفین اقامتگاه

 .است معتبر اوراق ابالغ نظر از اشاره شده در قرارداد آدرس اینصورت

 فسخ قرارداد  - 11 ماده

ن قرارداد( به استثناي موارد تعیین شده در مت -اي)دو هفتهدانشگاه حق دارد نسبت به فسخ یک جانبه قرارداد، با اطالع رسانی قبلی و کتبی  .11-1

ن و قوانی اقدام نماید. در این صورت چنانچه فسخ قرارداد در نتیجه قصور مستاجر و عوامل وي و یا تأخیر و عدم اجراي هر یک از مفاد قرارداد،

 تضمین حسن انجام کار را به نفع حق دارد ضمن فسخ قرارداد، و مقررات خاص دانشگاه و سایر قوانین و مقررات مرتبط کشور باشد، دانشگاه

کند. تضمینات و مطالبات مستاجر استیفاء به تشخیص خود از اموال،خود کارسازي و خسارات ناشی از فسخ و تمهید قرارداد جایگزین را بنا

 ی را ندارد. بدیهی است نظر دانشگاه در این خصوص قطعی بوده و پیمانکار حق هیچ گونه اعتراض

در صورت عدم همکاري یا تمایل به عدم همکاري به هر نحو از انحاء یا تحت هر عنوان از قبیل استعفاء، انصراف، لغو، فسخ قرارداد و  .11-2

سئولیتهاي م بایست تا پایان قرارداد بکار خود ادامه وبایست از طرف دانشگاه مورد موافقت قرار گیرد، در غیر اینصورت مستاجر می.... موضوع می

 ناشی از آن را بپذیرد. 



 

 

مستاجر حق فسخ قرارداد را به طور یک طرفه ندارد و در صورتی که به هر عنوان تمایل به ادامه همکاري نداشته باشد، باید حداقل یک  .11-3

 خود را تا انجام مزایده مجدد ماه قبل موضوع را کتباً به دانشگاه اعالم و موافقت کتبی وي را اخذ نماید. همچنین مستاجر موظف است تعهدات

 و عقد قرارداد با مستاجر جانشین به طور کامل ادامه دهد. در این صورت، مستاجر متعهد به جبران تمامی خسارتهاي وارده طبق نظر و تشخیص

 .ضی در این خصوص ندارددانشگاه بوده و تضامین وي نیز به نفع دانشگاه ضبط و کارسازي خواهد شد، پیمانکار حق هیچ گونه ادعا و اعترا

 گردیده منعقد 1551 ماه دي مصوب دولتی معامالت در دولت عوامل مداخله منع قانون رعایت با قرارداد نماید اینمستاجر اقرار می - 12 ماده

 .شد خواهد رفتار متخلف با مقررات برابر امر، عالوه بر ضبط ضمانت نامه اثبات خالف صورت در و

 نسخ قرارداد – 13 ماده

بوده و براي طرفین و قائم  واحد ارزش داراي نسخه چهار نسخه تنظیم، امضاء و مبادله گردید که هر 0قرارداد در تاریخ مثبوت مابین طرفین در این 

  مقام قانونی آنها الزم االجراء می باشند. 

                               

 موجر        مستاجر 

              

 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان                      

 کریمیدکتر محمد                              

 معاون دانشجویی دانشگاه                  

 

 

  

 رونوشت :

o  امور دانشجوئی جهت اطالع واقدام الزم  محترممديرکل 

o   معاونت دانشجويی جهت اطالع و اقدام الزم محترمامور مالی

o برنامه ، بودجه و تشكيالت جهت اطالع و اقدام الزم   محترم مدير

o   امور مالی جهت اطالع و اقدام الزم محترم مدير

o  حراست جهت اطالع محترم  مدير

o  اطالعامور حقوقی جهت  محترممدير 



 

 

 مبلغ جریمه موارد جریمه شماره ماده ردیف

 اجاره بهاي ماهانهبه ازاي هر روز تأخیر نیم درصد  تأخیر در پرداخت اجاره بهاء و یا ارائه به موقع رسید آن  5ماده  2تبصره  0

 ریال 666/366 هر یک روز تعطیلی به غیر از ایام تعطیل رسمی 0-12 3

 ریال 666/36 هر ساعت تعطیلی 0-12 2

ایین )کیفیت پ پایین بودن کیفیت خدمات از هر  نظر 0-2 4

 کپی و مواردي از این قبیل( 

 درصد مبلغ ماهیانه قرارداد 16بار اول به میزان 

 درصد مبلغ ماهیانه قرارداد 26بار دوم به میزان  

 درصد مبلغ ماهیانه قرارداد 56و بار سوم به میزان  

 و عدم تهیه و فروش اجناس با کیفیت و استاندارد 0-5 5

 CopyMaxگرمی در حد  16استفاده از کاغذ عدم 

جهت تکثیر، و عدم رعایت ضوابط و مقررات وزارت 

بهداشت ، اماکن عمومی نیروي انتظامی و سایر 

ضوابط حاکم بر اماکن عمومی دولتی و آموزشی و 

مقررات مربوط به حقوق مصرف کنندگان کاال و 

 خدمات و دستور العمل هاي صادره از طرف دانشگاه 

 درصد مبلغ ماهیانه قرارداد 16ر اول به میزان با

 درصد مبلغ ماهیانه قرارداد 26بار دوم به میزان  

 درصد مبلغ ماهیانه قرارداد 56و بار سوم به میزان  

عدم تخلیه محل و برچیدن اسباب و وسایل خود از  0-10 6

محل در انقضاء مدت قرارداد ویا درصورت فسخ 

 روزانه -توسط مؤجر

 برابر اجاره بها 3پرداخـت روزانه 

ي برخورد شکایت دانشجویان از عملکرد و نحوه 0-20 0

 مستاجر

براي بار اول دو میلیون ریال، براي بار دوم چهار میلیون 

هاي ریال و براي بار سوم قرارداد فسخ و خسارت

 احتمالی محاسبه و اخذ خواهد شد

 

 قیمت خدمات پانچ

برگ به ریال 123 قیمت تا عنوان خدمات برگ به ریال 236قیمت تا   برگ به ریال 236قیمت بیش از    

 A4 34111 21111 43111صحافی پانچ فنری سیمی )دوبل( 

 A4 09111 34111 26111صحافی پانچ فنری پالستیکی 

 A4 21111 26111 54111صحافی پانچ فنری رول 

 

  



 

 

، اسکن و تایپجدول قیمت خدمات تکثیر، پرینت  

 توضیحات قیمت هر برگ به ریال عنوان خدمات

1031 ک رویهی A4تکثیر    

  0411 دورویه A4تکثیر 

1091 یک رویه A3 تکثیر   

1103 دورویه A3 تکثیر   

  0311 برگ  5برای بیشتر از یک رویه  A4پرینت 

  0411 برگ 5دورویه برای بیشتر از  A4پرینت 

  0611 برگ  5برای کمتر از یک رویه  A4پرینت  

  0911 برگ 5برای کمتر از  دو رویه  A4پرینت  

  3411 اسکن به ازای هر برگ

1053 تک رویه  A3پرینت    

  2111 دو رویه  A3پرینت 

  8111 تک رویه A4پرینت رنگی  

  02111 دو رویه   A4 پرینت رنگی   

   05511 تک رویه    A3پرینت رنگی   

  31111 دورویه  A3پرینت رنگی   

A4 1195 هر صفحه  04سطری با سرصفحه و فونت  31تایپ فارسی     

A4 11050 هر صفحه 04سطری با سرصفحه و فونت  34تایپ التین     

  A4 31111 سطری با سرصفحه هر صفحه 31تایپ عربی  

A4 11050 هر صفحه 04سطری و فونت  31تایپ مطالب فرمول دار     

 

  



 

 

 

 

 قیمت خدمات صحافی )به ریال( ردیف

جلد 3قیمت تا  قیمت تک جلد عنوان خدمات 0 جلد 3قیمت بیش از    

 A4 091111 001111 001111نامه جلد گالینگور )ایرانی( یکرو طالکوب فارسی صحافی پایان 3

 A4 091111 001111 001111نامه جلد گالینگور )ایرانی( یکرو طالکوب التین صحافی پایان 2

 091111 3111111 341111 نامه جلد گالینگور )ایرانی( دورو طالکوب فارسی و التین صحافی پایان 4

 تخفیف %26 با طالکوبی لیزری   2و 3و  0خدمات صحافی ردیف های  5

 

 

 

 

 

 

 


