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 (2پردیس شماره )قرارداد اجاره بوفه های خوابگاهی دانشگاه دامغان                  

 

ثِ هٌظَس هطبسکت ٍ تَسؼِ ثخص غیش دٍلتی دس اسائِ خذهبت ثیطتش ٍ گستشدُ تش ثِ داًطجَیبى ٍ داًطگبّیبى ٍ 

استفبدُ ثْیٌِ اص فؿبی فیضیکـی ٍ اهکبًـبت هَجَد لشاسداد ریل فی هبثیي داًطگبُ داهغبى  ثِ ًوبیٌذگی آلبی دکتش 

ثِ ......................................... هحوذ تمی لشثبًیبى  کِ ثِ اختػبس دس ایي لشاسداد هَجش ًبهیذُ هی ضَد ٍ اص یک طشف  

غبدسُ اص .................................... ضوبسُ هلی .................... فشصًذ ................................................... ًوبیٌذگی هذیش ػبهل 

کِ ثِ اختػبس .................................................  تلفي :........................................................................ ثِ ًطبًی................ 

 .هستبجش ًبهیذُ هی ضَد اص طشف دیگش هٌؼمذ ٍ طشفیي هلضم ثِ سػبیت ًکبت آى هی ثبضٌذ 

 :مًضًع قزارداد (1مادٌ 

 هکبى ٍالغ دس خَاثگبُ اثَرس، هشکض خشیذ خَاثگبُ خَاّشاى ٍ اغزیِ 3اجبسُ فؿبی فیضیکی ثَفِ ّبی داًطگبُ ثِ تؼذاد 

خَاثگبُ خَاّشاى  ثب ٍسبیل ٍ اهکبًبت هَجَد دس هحل  جْت اسائِ خذهبت  ػشؾِ ٍ فشٍش هَاد غزایی سبلن ٍ 

ثْذاضتی ٍ ثستِ ثٌذی ضذُ ٍ اسائِ غزای گشم ٍسبًذٍیچ سشد ٍ گشم  ثػَست سبلن  طجك لیست پیَست دساختیبس 

هستبجش لشاس هی گیشد  ٍ هستبجش هَظف است ٍسبیل سا سبلن تحَیل گشفتِ ٍ پس اص پبیبى لشاس داد کلیِ ٍسبیل سا 

ثذیْی است تؼویش ٍ ًگْذاسی لَاصم هزکَس طی هذت لشاسداد ثِ ػْذُ  هستبجش هی ثبضذ دس غیش . سبلن تحَیل ًوبیذ

 .ایٌػَست داًطگبُ ثشای تؼویش ٍ ًگْذاسی لَاصم الذام ًوَدُ ٍ ّضیٌِ آًشا اص سپشدُ ّبی هستبجش کسش خَاّذ ًوَد

 :مدت قزارداد (2مادٌ 

 کِ دسغَست سؾبیت طشفیي لبثل توذیذ  میباشذ 1398/04/10 لغایت 1397/06/20مذت این قرارداد اجاره از تاریخ 

 . هی ثبضذ

 ّوبًشٍص دایش ًوبیذ، ٍ دس ایبم 21:30 لغبیت 7:30 هستبجش هَظف است  ّوِ سٍصُ ثَفِ سا اص سبػت :1تبصزٌ 

 . ػػش اسائِ خذهبت ًوبیذ21 لغبیت 18 غجح ٍ 12 لغبیت 9تؼطیالت  ًیض اص سبػت 

 دس غَست دسخَاست کتجی هستأجش ثب 31/6/1398  لغبیت 11/4/1398ایي لشاسداد دس ایبم تبثستبى اص تبسیخ: 2تبصزٌ 

اجبسُ ثْبی  
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.   هطشٍح دس لشاسداد لبثل توذیذ هی ثبضذ1

 .جسء محاسبات زمان پرداخت اجاره نخواهذ بود واستثناء میباشذ  نوروزت ایام تعطیال:3  تبصره
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: مبلغ قزارداد ي شزایط پزداخت  : 3 مادٌ 

 هیجبضذ کِ هستأجش هکلف است اثتذای ّش هبُ هجلغ هزکَس سا ثِ حسبة ....................................هجلغ اجبسُ هبّیبًِ 

 ًضد ثبًک هشکضی داهغبى ثِ ًبم دسآهذ اختػبغی داًطگبُ ٍاسیض ٍ سسیذ آى سا 760100004001080303020708ضوبسُ 

هْلت پشداخت ٍاسیض ّضیٌِ ثَفِ ّش هبُ ثِ هذت یک ّفتِ هی ثبضذ دس  الصم ثزکش است .ثِ اهَس هبلی تحَیل ًوبیذ

ّضیٌِ اجبسُ هبّبًِ ثِ اصای % 1غَست تأخیش دس پشداخت پس اص هَػذ همشس هستأجشهَظف ثِ پشداخت جشیوِ ثِ هیضاى 

 .ّش سٍص تأخیش خَاّذ ثَد

 :شزایط ي ضًابط 

 . هستبجش حك ٍاگزاسی هَؾَع لشاسداد سا تحت ّیچ ػٌَاى ثِ غیش ًخَاّذ داضت  :4مادٌ 

 . هستبجش هکلف است همشسات اداسی ٍ ضئًَبت اسالهی هحل ٍ همشسات غٌفی هشثَطِ سا سػبیت ًوبیذ:5مادٌ 

 مستاجز ملشم بٍ طبخ يتًسیع غذا بز اساس بزوامٍ ابالغی اس طزف معايوت داوشجًیی می باشد َمچىیه :6مادٌ 

ًبظشیي تؼییي ضذُ اص سَی هؼبًٍت داًطجَیی داًطگبُ ثطَس هستمین ٍ غیش هستمین ٍ دس ّش صهبًی کِ الصم ثذاًٌذ 

ثشلیوت فشٍش اجٌبس، سػبیت هَاصیي ثْذاضتی، ًَع جٌس فشٍختِ ضذُ ٍ هَاصیي اخاللی ٍ اسالهی ثَفِ ٍ کبسکٌبى ٍ 

کالً ثِ ًحَُ اجشای لشاسداد ًظبست داضتِ ٍ دسغَست هطبّذُ ّشگًَِ تخلف ثِ تطخیع خَد ٍ ثذٍى هشاجؼِ ثِ 

هشاجغ لؿبیی ثِ هسئَل ثَفِ تزکش کتجی خَاٌّذ داد ٍ یب ًسجت ثِ اجشای فشآیٌذ اػوبل جشیوِ ثشاسبس جذٍل پیَست 

 .لشاسداد الذام خَاٌّذ ًوَد

 تْیِ ٍ استفبدُ اص سٍپَش سفیذ ٍ ًظیف ٍ سػبیت هَاصیي ثْذاضتی دس هحل فشٍضگبُ ٍ ٌّگبم ػشؾِ هَاد  :7مادٌ 

غزایی ٍ ثشخَسد هحتشهبًِ ٍ هٌبست ثب هشاجؼیي تَسط کبسکٌبى هستبجش الضاهی است ٍ ثبیذ هَاسد فَق هَسد تبییذ 

 .ًبظشیي داًطگبُ ثبضذ

 هستبجش هَظف است  اص هَاد غزایی ثب کیفیت هطلَة ٍ استبًذاسد کِ هَسد تبییذ ًبظشیي داًطگبُ ٍ سؾبیت :8مادٌ 

هشاجؼیي ثبضذ استفبدُ ًوبیذ ٍثِ ّیچ ػٌَاى حك فشٍش دخبًیبت ٍ هَاد غزایی خبسجی ثذٍى تبییذ ٍصاست ثْذاضت ٍ 

 .غیش ثْذاضتی ٍ فبلذ استبًذاسد الصم سا ًذاسد

 هستبجش هَظف است کبالّبی خَد سا ثِ لیوت سٍی کبال ٍ یب لیوت پبییي تش اسائِ ًوبیذ ٍ دسغَستیکِ ثیطتش  :9مادٌ 

 .اص لیوت تؼییي ضذُ دسیبفت ًوبیذ اص هػبدیك تخلف هحسَة گشدیذُ ٍ هطوَل جشیوِ خَاّذ ضذ

 . کلیِ اجٌبس ثبیذ داسای ثشچست لیوت لبثل سٍیت تَسط هطتشی سا داضتِ ثبضٌذ:10مادٌ 

 . کلیِ هَاد غزایی ثبیذ داسای تبسیخ تَلیذ ٍ تبسیخ اًمؿبء ثَدُ ٍ صهبى هػشف آى ًگزضتِ ثبضذ:11مادٌ 
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 هستبجش ثبیذ کلیِ ًیشٍّبی خَد سا ثشاسبس لَاًیي ٍ همشسات هَجش اًتخبة ًوبیذ ٍلی ًوی تَاًذ اص  :12مادٌ 

ًیشٍّبیی کِ تبییذ غالحیت تَسط هَجش ًطذُ اًذ حتی ثشای یک سٍص کبسی استفبدُ ًوبیذ ٍ چٌبًچِ داًطگبُ فشدی سا 

. فبلذ غالحیت ثشای کبس دسهحیط داًطگبُ تطخیع دّذ هستبجش هلضم ثِ تؼَیؽ آى دس اسشع ٍلت خَاّذ ثَد

 هستبجش هکلف است کلیِ لَاًیي ٍ همشسات ٍصاست کبس ٍ اهَس اجتوبػی سا ًسجت ثِ کبسگشاى خَد سػبیت ٍ  :13مادٌ 

اجشا ًوبیذ ٍ هَجش ّیچگًَِ هسئَلیتی دس همبثل ثیوِ دسهبًی ٍ هبلیبت ثشحمَق ٍ دیگش هسبئل پشسٌلی ّوکبساى 

 .هستبجش سا ثِ ػْذُ ًخَاّذ داضت

هستبجش هکلف ثِ ججشاى کلیِ خسبستی است کِ دس هذت اجبسُ تب صهبى تخلیِ ٍ تحَیل هَسد اجبسُ ثِ ػیي  : 14مادٌ 

هستبجشُ ٍ لَاحك ػشفیِ آى ٍاسد هی گشدد ٍ ثبیذ دس اسشع ٍلت ٍ طجك ًظش کبسضٌبس اداسُ تغزیِ ًسجت ثِ ججشاى 

 .خسبسات الذام ًوبیذ

 هستبجش هَظف است ًسجت ثِ اخز کبست هؼبیٌِ ثْذاضتی خَد ٍ ّوکبساًص الذام ًوَدُ ٍ دس هحل هٌبست  :15مادٌ 

 .دس هؼشؼ دیذ ّوگبى ًػت ًوبیذ

هستأجش هَظف است لجل اص ضشٍع ثکبس فشٍضٌذُ یب فشٍضٌذگبى سا جْت تأییذ غالحیت اخاللی ٍ غحت :16مادٌ 

 .سالهت جسوی ثِ هَجش هؼشفی ًوبیذ ٍ دس غَست تأییذ هَجش فؼبلیت خَد سا ضشٍع ًوبیٌذ

 لبًَى اسبسی 141 هستبجش ًوی ثبیست هطوَل لبًَى هٌغ هذاخلِ کبسکٌبى دٍلت دس هؼبهالت دٍلتی ٍ اغل :17مادٌ 

 .                ثَدُ ٍ هتؼْذ است دس طَل هذت لشاسداد ثِ ّیچ ٍجِ اضخبظ هزکَس سا دس لشاسداد سْین ٍ ریٌفغ ًکٌذ

 جوغ آٍسی صثبلِ ّبی ًبضی اص فشٍش الالم غزایی دس ثَفِ ٍ تویضکشدى هحیط سبلي غزاخَسی ثِ ٍیژُ دس  :18مادٌ 

 .غیشاص سبػبت تَصیغ غزا کِ غشفبً خذهبت ثَفِ ای غَست هی پزیشد ثب هستبجش خَاّذ ثَد 

هستبجش حك ٍسٍد ثِ داًطگبُ ٍ هحیط ّبی هَسد اجبسُ سا ثؼذ اص سبػبت تؼییي ضذُ تَسط حشاست .  :19مادٌ 

 .داًطگبُ ًذاسد

 دسغَست ثشٍص ّشگًَِ اختالف ًظش دس ًحَُ اجشای هَؾَع ایي لشاسداد ٍ تؼْذات هشثَطِ، تطخیع  :20مادٌ 

هؼبًٍت داًطجَیی حجت خَاّذ ثَد ٍ هستبجش هلضم ٍ هتؼْذ است تؼْذاتی سا کِ ثوَجت ایي لشاسداد ثؼْذُ داسد 

 .  اجشا ًوبیذ دس غیشایٌػَست ججشاى خسبسات ٍاسدُ ثِ ػْذُ هستبجش هی ثبضذ

 کلیِ تخلفبت رکش ضذُ دس هَاسد لجلی ٍ دسجذٍل پیَست هطوَل جشیوِ ثشای هستبجش خَاّذ گشدیذ کِ اص  :21مادٌ 

 .هحل ٍدیؼِ حسي اًجبم کبس یب هجلغ ؾوبًتٌبهِ کسش خَاّذ گشدیذ

 ٍ لبًَى هذًی هی 1376 تبثغ لبًَى سٍاثط هَجش ٍ هستبجش هػَة ،ساثطِ استیجبسی هَؾَع ایي لشاسداد :22مادٌ 

ٌّگبم اًمؿبء ُ ثبضذ ٍ هستبجش ّیچ ٍجْی ثبثت سشلفلی یب حك کست ٍ پیطِ تحت ّیچ ػٌَاًی ثِ هَجش ًپشداختِ ٍ ة

 .ٍ اهثبل آى ًذاسد یچَجِ حك هطبلجِ ٍجْی ثبثت حك کست ٍ پیطِ یب سشلفلی ُهذت اجبسُ ٍ تخلیِ هَسد اجبسُ ثِ
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هستبجش هکلف است دس پبیبى لشساسداد سبختوبى ٍ لَاصم تحَیلی سا ثِ غَست سبلن ثِ اهیي اهَال داًطگبُ : 23مادٌ 

 .دس غیش ایي غَست هَظف ثِ پشداخت اجبسُ هطبثك اجشت الوسوی خَاّذ ثَد. تحَیل ًوبیذ

هستبجش هَظف است ثب ًبظشیي اهَس ثْذاضتی اص هشکض ثْذاضت ٍ دسهبى  ٍ ًبظشیي سبیش اهَس اص هؼبًٍت : 24مادٌ 

 .داًطجَیی ّوکبسی کبهل سا ثٌوبیذ

 هبدُ ٍ چْبس ًسخِ تْیِ ٍ تٌظین گشدیذُ است ٍ اػتجبس ّشیک دس ًسخ دس حکن ٍاحذ 24ایي لشاسداد دس چْبس غفحِ ٍ 

 .است

 

   

                 هَجش                                                                          هستأجش

.                                               .............................. دکتش هحوذ تمی لشثبًیبى       

        معاين اداری يمالی                                         

                                                

         واظز                                                                                 واظزحقًقی 

     دکتز محمد ابزی                                                      دکتز محمد حسه حسىی 

    معاين داوشجًیی                                        مدیز امًر حقًقی، قزاردادَا ي رسیدگی بٍ شکایات                                                
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 میزان جریمه های تخلفات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

م

 جش                                                                                      هستأجشهَ             

.                                                           .............................. دکتش هحوذ تمی لشثبًیبى       

        معاين اداری يمالی                                         

                                                

        واظز                                                                                 واظزحقًقی 

   دکتز محمد ابزی                                                          دکتز محمد حسه حسىی 

                        معاين داوشجًیی                                         مدیز امًر حقًقی، قزاردادَا ي رسیدگی بٍ شکایات                                                 

 هبلغ جزیوِ بار سَم تذکز هبلغ جزیوِ بار دٍم تذکز هبلغ جزیوِ باراٍل تذکز عٌَاى تذکز

ًداشتي کارت بْداشت  افزاد بِ اسای ّز ًفز ٍ 

 بِ اسای ّزرٍس
  ریال150000  ریال100000  ریال50000

  ریال150000  ریال100000  ریال50000 ًداشتي رٍپَش

  ریال350000  ریال250000  ریال150000 بزخَرد بد با هشتزیاى

  ریال350000  ریال250000  ریال150000 رعایت ًکزدى هَاسیي بْداشتی تَسیع

  ریال200000  ریال150000  ریال100000 رعایت ًکزدى بْداشت فزدی پزسٌل

  ریال450000  ریال350000  ریال250000 گزاًفزٍشی

  ریال450000  ریال350000  ریال250000 کن فزٍشی

  ریال450000  ریال350000  ریال250000 هَاد غذایی تاریخ گذشتِ

  ریال150000  ریال100000  ریال50000 ًداشتي بزچسب قیوت کاال

  ریال200000  ریال150000  ریال100000 ًداشتي تاریخ تَلید ٍ اًقضاء هَاد غذایی

  ریال450000  ریال350000  ریال250000 بکارگیزی ًیزٍ غیزاس ًیزٍّای تعییي شدُ

  ریال150000  ریال100000  ریال50000 حضَر افزاد هتفزقِ در بَفِ

  ریال450000  ریال350000  ریال250000 فزٍش اقالم هوٌَع شدُ تَسط ادارُ تغذیِ

تویشًکزدى هحیط داخل ٍ اطزاف بَفِ 

 اسضایعات  هَاد غذایی باقیواًدُ
  ریال450000  ریال350000  ریال250000

جبزاى ًکزدى خسارت ٍاردُ بِ بَفِ در سهاى 

 تعییي شدُ تَسط کارشٌاساى
  ریال450000  ریال350000  ریال250000


