
 اجاره نامه

 ؿشفيي لشاسداد اجبسُ:  1هبدُ 

 ثِ ………………………… فشصًذ ………………………………………………هَجش/ هَجشيي  -1-1

هتَلذ  ..…………………… وذهلي ………………طبدسُ اص  …………………………شٌبسٌبهِ  شوبسُ

 .............. تلفي ......…....................................……………………………سبوي   .………………

 ………………………… فشصًذ ………………………………………………هستأجش/ هستأجشيي  -2-1

هتَلذ  ..…………………………………… وذهلي ………………طبدسُ اص  …………شٌبسٌبهِ  شوبسُ ثِ

 ............. تلفي ………………………………………………………… سبوي. ………………………

 هَػَع لشاسداد ٍ هشخظبت هَسد اجبسُ: 2هبدُ 

. ……………………………………………الغ دس ٍ .…………… داًگ …………ص توليه هٌبفغ ػجبستست ا

 هسبحت ثِ.. …………… ثخش.. …………… اطلي …………… اص فشػي.. …………شوبسُ  ثجتي پالن داساي

 دفتش. …………طفحِ  .………………………   هتش هشثغ داساي سٌذ هبلىيت ثشوبسُ سشيبل ..……………

 /ثب حك استفبدُ ثشق / آة / گبص ثظَست اختظبطي/ اشتشاوي/ شَفبط سٍشي خَاة اتبق. ……………هشتول ثش . …………

. ………………… هتشاط ثِ  سياًجب هتشهشثغ. …………… هتشاط ثِ فشػي. ………………غيشسٍشي/ وَلش/ پبسويٌگ 

استفبدُ  جْت وِ هشثَؿِ هشبػبت ٍ هٌظَثبت ٍ لَاصم سبيش ٍ ……………………شوبسُ  دايش/ غيش دايش ثِ تلفي/  هشثغ هتش

 . ثِ سٍيت هستأجش / هستأجشيي سسيذُ ٍ هَسد لجَل لشاس گشفتِ است

 هذت اجبسُ:  3هبدُ 

 . هي ثبشذ  13    /    /     الي 13    /    /     هبُ / سبل شوسي اص تبسيخ……………………………هذت اجبسُ 

 اجبسُ ثْب ٍ ًحَُ پشداخت:  4هبدُ 

. سيبل ……………………………هجلغ  سيبل ، اص لشاس هبّيبًِ ………………………هيضاى اجبسُ ثْب جوؼبً  -1-4

 . پشداخت هي شَد وِ دس اٍل / آخش ّش هبُ ثِ هَجت لجغ سسيذ

لشع  هستأجشيي ثؼٌَاى / هستأجش ؿشف اص سيبل ……………………………………………………هجلــغ  -2-4

شؼجِ  ………………………………… ثبًه  …………………………الحسٌِ ًمذاً / ؿي چــه ثِ شوـــبسُ 

ثب اًمؼبء هذت اجبسُ ٍ يب  ؼبدل هجلغ پشداختي ثِ ػٌَاى لشع الحسٌِه شـــذ پشداخـــت. ………………………………

 . هستشد خَاّذ شذ فسخ آى ّوضهبى ثب تخليِ ػيي هستأجشُ ثِ هستأجش

 تسلين هَسد اجبسُ:  5هبدُ 

 . تسلين وٌذ هَسد اجبسُ سا ثب توبم تَاثغ ٍ هلحمبت آى جْت استيفبء ثِ هستأجش 13    /    /     هَجش هىلف است دس تبسيخ



 ششايؾ ٍ آثبس لشاسداد:  6هبدُ 

تجبسي ، اداسي ( استفبدُ ًوبيذ . هستأجش هىلف است ثِ  هستأجش ًوي تَاًذ اص هَسد اجبسُ ثش خالف هٌظَس لشاسداد ) هسىًَي ، -1-6

 . اجبسُ استفبدُ ًوبيذ ًحَ هتؼبسف اص هَسد

شخظبً اص هَسد اجبسُ استفبدُ وٌذ . ػالٍُ ثش ايي  ِ ًحَ هجبششت داسد ٍ ثبيستيهستأجش حك استفبدُ اص هَسد اجبسُ سا ث -2-6

، اػتجبس اجبسُ هٌَؽ ثِ تٌفيز  ٍاگزاسي هَسد اجبسُ سا ثِ غيش داسد / ًذاسد . دس طَست تخلف ٍ اًتمبل ثِ غيش هستأجش حك اًتمبل ٍ

تٌفيز  ى هبله تسلين وشدُ ثبشذ شخض هتظشف دس طَست ػذماجبسُ سا ثِ غيش ثذٍى ار هبله خَاّذ ثَد دس طَستيىِ هستأجش هَسد

 . دس ثشاثش هبله دس حذٍد همشسات لبًًَي هسئَل خَاّذ ثَد

طَستيىِ ثِ ػٌَاى ٍاليت ، ٍطبيت ، ٍوبلت ، ليوَهت ،  هَجش ثبيذ هبله يب هتظشف لبًًَي يب لشاسدادي هَسد اجبسُ ثبشذ ٍ دس -3-6

اًتمبل سا ػويوِ وٌذ ٍ هشبٍس  اختيبس اجبسُ دادى داشتِ ثبشذ ، ثبيستي اسٌبد ٍ هذاسن هثجت حك اص ايي لجيل اجبسُ ثب حك اًتمبل ٍ

 . هَظف ثِ احشاص هَػَع فَق است

هَجش هي تَاًذ لشاسداد سا فسخ ٍ تخليِ هَسد اجبسُ سا  دس طَستيىِ هستأجش اص پشداخت اجبسُ ثْب ثيش اص يه هبُ تبخيش ًوبيذ ، -4-6

 . ثخَاّذ اص هشاجغ ريظالح

شْشي ثش ػْذُ هستأجش است ٍ ثبيذ دس هَػذ تخليِ يب  پشداخت ّضيٌِ ّبي هظشفي آة / ثشق / گبص / تلفي / شبسط / فبػالة -5-6

 . هَجش اسائِ ًوبيذ فسخ لجَع پشداختي سا ثِ

َة هسئَل يب هسئَليي احتوبلي آى ثش هجٌبي هظ پشداخت ّضيٌِ ًگْذاسي آپبستوبى )حك شبسط ٍ غيشُ( ٍ ّوچٌيي افضايش -6-6

 . سبختوبى ثش ػْذُ هستأجش است

هٌظَس ثْشُ ثشداسي اص دستگبُ تَْيِ ، شَفبط ، وَلش ،  پشداخت ّضيٌِ تؼويشات ٍ ّضيٌِ ّبي ولي اص لجيل ًظت ٍ ساُ اًذاصي ثِ -7-6

اجبسُ ثِ ػْذُ هستأجش است ٍ  سدثشق ٍ گبص ثِ ػْذُ هبله است ٍ ّضيٌِ ّبي جضيي هشثَؽ ثِ استفبدُ اص هَ آسبًسَس ٍ شجىِ آة ،

 . ًَع ّضيٌِ ّب ٍ هيضاى آى سا ػشف تؼييي هي وٌذ

هبليبت ثش دسآهذ ٍ هشبغل ) تجبسي ، اداسي ( ثش ػْذُ  هبليبت هستغالت ٍ تؼويشات اسبسي ٍ ػَاسع شْشداسي ثب هَجش است ٍ -8-6

 . هستأجش هي ثبشذ

سيبل  .………………………………………  يبل ثِ حشٍفس ……………دس خظَص اهبوي تجبسي هجلغ  -9-6

 . هَجشتسلين ٍ پشداخت گشديذ / ًگشديذُ است ثؼٌَاى حك سشلفلي تَسؾ هستأجش ثِ

تحَيل گشفتِ ثِ هَجش تحَيل دادُ ٍ سسيذ دسيبفت  هستأجش هىلف است دس صهبى تخليِ ، هَسد اجبسُ سا ثِ ّوبى ٍػؼي وِ -10-6

 . ًسجت ثِ ػيي هستأجشُ ، هستأجش هتؼْذ ثِ ججشاى خسبست ٍاسدُ خَاّذ ثَد تًوبيذ . دس طَست حذٍث خسبسا

اجبسُ ، ًسجت ثِ استشداد لشع الحسٌِ دسيبفتي اص  هَجش هلضم است دس صهبى تخليِ ًْبيي ٍ ثب تسَيِ حسبة ثذّيْبي صهبى -11-6

 . ًوبيذ هستأجش ، ثب اخز سسيذ الذام



اص هله هي ثبشذ ، الذام ًىٌذ ٍ ثِ هستأجش ًيض  ّضيٌِ ّبيي وِ هَجت اًتفبع هستأجش دس طَستيىِ هَجش ًسجت ثِ پشداخت -12-6

ّضيٌِ ّبي هشثَؿِ سا ثب هَجش  ًذّذ ، هستأجش هي تَاًذ شخظبً ًسجت ثِ اًجبم تؼويشات هشثَؿِ الذام ٍ   اجبصُ اًجبم تؼويشات الصم

 . هحبسجِ وٌذ

لشاسداد هوىي است . دس طَست توذيذ لشاسداد اجبسُ  ؿشفيي لجل اص اًمؼبء هذتتوذيذ لشاسداد اجبسُ فمؾ ثب تَافك وتجي  -13-6

 . هَسد تَافك ثخش اليٌفىي اص لشاسداد اجبسُ خَاّذ ثَد الحبلي ثب ششايؾ ٍ تغييشات

سلين ّيچگًَِ ػزس ٍ ثْبًِ اي تخليِ ٍ ثِ هَجش ت هستأجش هىلف است ثِ هحغ اتوبم هذت اجبسُ ، ػيي هستأجشُ سا ثذٍى -14-6

ثِ هَجش خَدداسي ًوبيذ  اجبسُ سا سأس تبسيخ اًمؼبء تخليِ وبهل ًٌوبيذ ٍ يب ثِ ّش دليلي اص تسلين آى ًوبيذ ، چٌبًچِ هستأجش هَسد

ثؼٌَاى اجشت الوثل ايبم تظشف ثؼذ اص اتوبم  سيبل.. …………………………………………هَظف است سٍصاًِ هجلغ 

 . است اشىبل ثال الحسٌِ لشع هجلغ ثب(  الوثل اجشت)   خسبست ًبشي اص تبخيش تخليِ لشاسداد ثِ هَجش ثپشداصد ٍ تْبتش

 7هبدُ 

 . وليِ خيبسات ٍلَ خيبس غجي ثِ استثٌبء خيبس تذليس اص ؿشفيي سبلؾ گشديذ

 8هبدُ 

 . خَاّذ ثَد 1376ايي لشاسداد دس سبيش هَاسد تبثغ همشسات لبًَى هذًي ٍ لبًَى سٍاثؾ هَجش ٍ هستأجش هظَة سبل 

 9هبدُ 

 . شَْد ثب هشخظبت صيش ايي لشاسداد سا اهؼبء ٍ گَاّي هي ًوبيٌذ 1376لبًَى سٍاثؾ هَجش ٍ هستأجش هظَة سبل  2ثبستٌبد هبدُ 

 10هبدُ 

ثِ  ..…………………………………………… جك تؼشفِ وويسيَى ًظبست شْشستبىحك الضحوِ هشبٍس اهالن ؿ

 سيبل ……………………………………ايي لشاسداد هجلغ  ؿَس جذاگبًِ ثِ ػْذُ ؿشفيي است وِ ّوضهبى ثب اهؼبء

 . فسخ يب البلِ لشاسداد تأثيشي دس هيضاى حك الضحوِ ًخَاّذ داشت . ًوبيٌذ دسيبفت سسيذ ٍ شذُ پشداخت

 11هبدُ 

ثِ  …………………………… اهالن هشبٍس دفتش دس ………………سبػت  13    /    /     س تبسيخايي لشاسداد د

تٌظين ،  ؿشفيي ثيي ًسخِ سِ دس . ……………………………………………………………………ًشبًي 

ثِ هْش هشبٍس ٍ ًسخِ اٍل ٍ دٍم سا ثِ هَجش ٍ هستأجش  اهؼبء ٍ هجبدلِ گشديذ . هشبٍس اهالن هىلف است ًسخ لشاسداد سا هوَْس

 . سَم سا دس دفتش هخظَص ثبيگبًي وٌذ ٍ ّش سِ ًسخِ داساي اػتجبس ٍاحذ است ًوبيذ ٍ ًسخِ تسلين

 توضیحات
……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………  


