
 
 دانشگاه خوارزمی علوم ورزشیدانشکده مرکز تحقیقات استفاده از تجهیزات قــرارداد 

 

يک بعنوان موجراز   علیرضا الهیدکتر به نمايندگی آقای  خوارزمی دانشگاه علوم ورزشیکده دانشاين قرارداد فی ما بين  

شماره                                       گرايش                                     ییدانشجوبه شماره            /خانمطرف و آقا

 به عنوان مستاجر از طرف ديگر بشرح زير منعقد ميگردد.                                          موبايل 

 .................. به شرح کرج پرديس تربيت بدنی در دانشكده تجهیزات آزمایشگاهیاز استفاده  موضوع قرارداد: -1ماده 

 مدت قرارداد: -2ماده 

 در روزهای........................ ساعت...................... .............. جلسهمی باشد به مدت   ................... لغايت.................از تاريخ

لحاظ شده است به هيچ وجه قابل تغيير نبوده و در صورت انصراف هزينه آن عودت  2زمانهايی را که در ماده  تبصره الف:

 داده نمی شود.

پذير است بنا به توافق دانشكده يا فقط توسط تكنسين آزمايشگاه امكاندر استفاده از تجهيزات آزمايشگاهی که کار با آن 

  .غ قرارداد به تكنسين پرداخت خواهد شددرصد از کل مبل 01تا  01تكنسين بين 

  فهرست امکانات  مورد نیاز -3ماده 

 

  مبلغ قرارداد -4ماده 

شايان ذکر است که  می باشد. می باشدکه نحوه پرداخت آن بشرح ذيل ريال   ............................قرارداد مبلغ ...... مبلغ کل

 مبلغ قرارداد بر اساس استفاده به صورت نفر  ساعت می باشد.

يا به شماره  تحويل دهندمسئول مرکز تحقيقات ) خانم اعظم احمدی ( به الف: مستأجر مكلف است مبلغ کل قرارداد را 

  .و رسيد دريافت نمايندحساب آزمايشگاه مرکزی واريز 

 شرایط قرارداد -5ماده 

 را در محيط برقرار نموده و از بروز حرکات جمعی يا فردی ، بهداشت و نظافت مستأجر موظف است نظم و آرامش

 که موجب اخالل و آرامش و آسايش ديگران شود ممانعت بعمل آورد.

  مستأجر حق واگذاری يا انتقال تمام و يا قسمتی از تعهدات موضوع قرارداد را به شخص يا اشخاص حقيقی و يا

 وقی و حتی بصورت نمايندگی با وکالت غير را ندارد.حق

 می باشد. تغييرکار برای فضای موجود به صورت مقطعی يا طويل المدت توسط مستأجر ممنوع 

 .مسئوليت حفظ و نگهداری ازوسايل آزمايشگاهی  موضوع قرارداد بعهده مستأجر می باشد 

  می باشد. و استاد راهنما جربعهده مو 4مرجع تشخيص ضايعات و خسارات مذکور در بند 

 موظف است کليه خسارت و ضايعات احتمالی وارد شده را ترميم و بر طرف کند . و استاد راهنما  مستاجر 

 .در صورتيكه به عللی دانشكده مجبور به تعطيلی گردد  موجر زمان جبرانی در اختيار مستاجر قرار دهد 

 امكان پذير می باشد. انجام هر گونه فعاليت تبليغاتی با تاييد موجر 



 ( نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمايد.هفته قبل2موجر می تواند به طور يكجانبه و با اطالع قبلی ) 

  هرگونه اختالف ناشی از اين قرارداد بدواً از طريق مذاکره در صورت عدم حصول از طريق مراجعه ذيصالح حل و

 فصل می گردد.

  را به مسئول مرکز تحقيقات  اسامی کليه استفاده کنندگان ارهای حراست به منظور انجام ک مستاجر مكلف است

 نمايد .معرفی دانشگاه 

  که مستاجر مكلف با نظر نماينده دانشكده و هماهنگی ايشان ميباشدحداکثر نفرات حاضر در زمان استفاده از کالس

 به رعايت آن می باشد.

 ارف دانشگاهی برای کليه استفاده کنندگان الزامی است .رعايت موازين شرعی وحفظ ظاهر مناسب با فرهنگ متع 

  .اين قرارداد در دو صفحه و پنج ماده تنظيم گرديده است 

 نشانی طرفین: -6ماده 

و علوم  دانشکده تربیت بدنی تهران. بلوار میرداماد. انتهای خیابان حصاری. مجموعه ورزشی کشوری.نشانی موجر: 

 .دانشگاه خوارزمی ورزشی

  : مستاجر نشانی

تغييرات آدرس مستاجر می بايست کتباً به اطالع موجر برسد. در غير اينصورت هرگونه اظهارنامه و اوراق قضايی که به نشانی 

                                     فوق ارسال شود ابالغ شده محسوب می شود./

 

 

 رئیس دانشکده تربیت بدنی   -0

 

                 

 مستاجر خانوادگینام ونام  -2
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 مسئول مرکز تحقيقات 4 -4

 


