
 

 

 

 

 

 دادطرفین قرار  – 1  ماده 

...................  یلد....................... فرزند ................. به شماره شناسنامه ..................... صادره از ....................... کدد م  نیموجر/ موجر  1-1  

 ...................................... تلفن .................... .      متولد .........       ساکن .............

 یلدد....................... فرزنددد ................. بدده شددماره شناسددنامه ..................... صددادره از ....................... کددد م نیمستاجر/مسددتاجر 1-2

 ساکن ................................................... تلفن .................... .             ................... متولد .........

 

 وضوع قراردادم  – 2  ماده 

پدک   یباب .............   به آدرس    .......................................................      دارا کیمنافع  ...........  دانگ/دستگاه/  کیعبارتست از تمل  

...............         بخد       ..............        بده مسدا ت      ............             یاز      ..............       اصدل  یشدماره   ...........    فرعد  یثبت

دفتددر  ............     بنددا         ................          صددف ه     ................          الیبدده شددماره سددر تیددسددند مال  یمتددر مربددع دارا

 ریشدوفا  رششدن/ /یاشتراک /یبا  ق استفاده برق/آب/گاز به صورت اختصاصد  ب........................      مشتمل بر   .......      اتاق خوا

.........  بده متدرا    ..........  متدر مربدع تلفدن    یفرع  یبه مترا    .........     متر مربع/انبار  ی..............     فرع    نگیرششن /کولر/پارک

 تیددلددواز  ش منصددوبات ش مشدداعات مربوجدده کدده ج ددت اسددتفاده بدده رش ریبدده شددماره   .....................       ش سددا ریدددا ریدد /ریدا

 ش مورد قبول قرار گرفته است. دهیرس  نیمستاجر/مستاجر

 

 اجاره  مدت  – 3  ماده 

 .  باشد یم14/       /           یال 14/        /             خیاز تار یاجاره   ..........     ماه/سال شمس مدت

 

 پرداخت نحوه  و بها اجاره   – 4ماده  

جد  ر اشل/آخر هدر مداه بده موکه د الیمبلغ     ..........................    ر انهیاز قرار ماه ال،یاجاره ب ا جمعاً   ..............    ر  زانیم   ۴-۱

 زیبه شماره  ساب/کارت    ............................     به نا      ..............    نزد بانک   ..................      شار ایشود  یپرداخت م  د یقبض رس 

.......................................................  ع دده          یتعداد  . ..... فقره چک به شماره ها  یدر صورت گرفتن چک( که ج  ایخواهد شد. )  

 داده شده است.  لیبانک  ..............   به موجر ت و

چدک بده شدماره  .......     باندک    یبعنوان قرض ال سنه نقداً/ج نیاز جرف مستاجر/مستاجر  الیمبلغ     ...................        ر   ۴-۲

.................   در     هچک شماره  ...........    باندک     ..............  شدعب ینقداً/ج ای.       شعبه    ..............         پرداخت شد ش ............

فسدخ  ایدبه عنوان قرض ال سنه با انقضاء مدت اجاره ش  یبه موجر پرداخت خواهد شد . معادل مبلغ پرداخت14/    /          خیتار

 مستاجره به مستاجر مسترد خواهد شد. نیع هیآن همزمان با تخل

 

 مورد اجاره  میتسل  – 5ماده  

 اني وزارت بازرگ 
 في توزيعي ـ خدماتيمجمع امور صن

 اتحاديه صنف مشاورين امالک 

ن قرارداد در صفحه .................... دفتر ثبت  ي خالصه ا

.................... در    مشاور ، جلد .......... به شماره 

 ثبت شده است     14    /     /      خ  يتار

 ...........   ..............شماره ساير 

 ................. مشاور امالک شماره .. 

   ...............................   يحوزه ثبت 

 قوه قضائيه 
 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
 اداره کل امـور اسنـاد و سردفتـران 

 



بده مسدتاجر/  فاءیمورد اجاره را با تما  توابع ش مل قات ش منضدمات آن ج دت اسدت 14/      /          خیم لف است در تار  موجر

 کند. میتسل نیمستاجر

 

 و آثار قرارداد طیشرا – 6ماده  

. مستاجر م لف اسدت بده د ی( استفاده نمایادار ،یتجار ،یتواند از مورد اجاره بر خکف منطور قرارداد )مس ون  یمستاجر نم   ۶-۱

 .د ین و متعارف از مورد اجاره استفاده نما

 نیدعدکشه بدر اشخصاً از مدورد اجداره اسدتفاده کندد.   یستیمستاجر  ق استفاده از مورد اجاره را به ن و مباشرت دارد ش با   ۶-۲

مالک  ذ ی،اعتبار اجاره منوط به تنف ریندارد.در صورت تخلف ش انتقال به  /رداردیمورد اجاره را  به    یمستاجر  ق انتقال ش شاگذار

در  ذ یدکرده باشد شخص متصرف در صورت عد  تنف  میبدشن اذن مالک تسل  ریمورد اجاره را به    ستاجرم   هیخواهد بوددر صورت

 مسئول خواهد بود. ی دشد مقررات قانون برابر مالک در

 تیدومیق  ت،شکالت،یشصدا  ت،یدبه عنوان  شال   هیمورد اجاره باشد ش در صورت  یقرارداد  ای  یمتصرف قانون  ایمالک    د یموجر با   ۶-۳

 کند. مهیماسناد ش مدار  مثبت  ق انتقال را ض یستیاجاره دادن داشته باشد. با اریاخت  لیقب نی،اجاره با  ق انتقال ش از ا

مورد اجداره را   هیقرارداد را فسخ ش تخل  تواند یم  د،موجرینما  ریتاخ   ماهیاز     یکه مستاجر از پرداخت اجاره ب ا ب  یدر صورت  ۶-۴ 

 صکح بخواهد. یاز مراجع ذ

فسدخ  اید هیددر موعدد تخل د یبر ع ده مستاجر است ش با  یآب/ برق/گاز/ تلفن/شار /فاضکب ش ر  یمصرف  یپرداخت هزنه ها  ۶-۵

 .د یرا به مستاجر ارائه نما یقبوض پرداخت

 ایدمصدوب مسدئول    یآن بدر مبندا  یا تمال   یافزا  نی( ش همچنرهیآپارتمان/مغازه )  ق شار  ش    ینگ دار  نهیپرداخت هز  ۶-۶

 ساختمان بر ع ده مستاجر است. نیمسئول

،شوفا  ،کدولر   ه،یاز دستگاه ت و  یبه منظور ب ره بردار  ینص  ش راه انداز  لیاز قب  یکل  یها  نهیش هز  راتیتعم  نهیپرداخت هز  ۶-۷

مربوط به استفاده از مورد اجاره به ع ده مستاجر است ش نوع   یجزئ  یها  نهی،آسانسور ش شب ه آب ش برق ش گاز با مالک است ش هز

 . ند یم نییتع عرفآن را  زانیها ش م نهیهز

( بدر ع دده ی،اداریبردرآمد ش مشا ل )تجار  اتیبا موجر است ش مال  یش عوارض ش ردار  یاساس   راتیمستغکت ش تعم  اتیمال  ۶-۸

 .باشد یمستاجر م

به عنوان  دق سدر  الیبه  رشف         ...........................            ر الی.................        ر  مبلغ         یدر خصوص اماکن تجار  ۶-۹

 است.                                                  دهی/ نگرد دهیش پرداخت گرد میتوسط مستاجر به موجر تسل یقفل

 افتیدر د یداده ش رس  لیگرفته به موجر ت و لیکه ت و  یرد اجاره را به همان شضع، مو  هیمستاجر م لف است در زمان تخل  ۶-۱۰

 مستاجره . مستاجر  متع د به جبران خسارت شارده خواهد بود. نی. در صورت  دشث خسارات نسبت ب عد ینما

 یافتیرداد قرض ال سنه درزمان اجاره ،نسبت به است یها ی ساب بده هیش با تسو یین ا  هیموجر ملز  است در زمان تخل  ۶-۱۱  

 .د یاقدا  نما د یاز مستاجر، با اخذ رس 

. اقدا  ن ند ش به مستاجر اجازه باشد یکه موج  انتفاع  مستاجر از ملک م ییها نهیموجر نسبت به پرداخت هز   هیدر صورت  ۶-۱۲

مربوجه را با موجر م اسبه   یها  نهیمربوجه اقدا  ش هز  راتیشخصاً نسبت به انجا  تعم  تواند یالز  ندهد مستاجر م  راتیانجا  تعم

 کند .

با  یقرارداد اجاره ال اق د یقبل از انقضاء مدت قرارداد مم ن است. در صورت تمد   نیقرارداد اجاره فقط با توافق جرف د یتمد   ۶-۱۳

 جاره خواهد بود.از قرارداد ا ینف یمورد توتفق بخ  ال  راتییش تغ ط یشرا

را از شجود مستأجر ش قرارداد اجاره  د یقبکً مالک جد  د یبفرششد با یموجر در جول مدت قرارداد اجاره ملک خود را به شخص  هرگاه

مسدتأجره  نیمددت قدرارداد از عد انیبتواند تا پا یکه مستأجر متصرف یمنعقده مطلع ش منافع مستأجر را در نظر نگ دارد به ن و

 .د یافع نمامن یفایاست



 د ینما میش به موجر تسل  هیتخل یعذر ش ب انه ا چیمستاجره را بدشن ه نیمستاجر م لف است به م ض اتما  مدت اجاره، ع  ۶-۱۴

 یاز تسلسن آن به مدوجر خدوددار  یلیبه هر دل  ایش    د یکامل ننما  هیانقضاء قرارداد تخل  خی،چنانچه مستاجر مورد اجاره را راس تار

به عنوان اجرت المثل ابا  تصرف بعد از اتما  قرارداد بده مدوجر بددردازد ش  الیر.................................  موظف است رشزانه مبلغ  د ینما

 )اجرت المثل( با مبلغ قرض ال سنه بک اش ال است.             هیاز تخل یت اتر خسارت ناش 

 

 اراتیاسقاط خ -7ماده  

 .د یساقط گرد نیاز جرف سیتدل اری بن به استثناء اخت اریشلو اخت اراتیاخت هیکل

 

 مقررات ناظر -8  ماده 

 خواهد بود. 1376ش قانون رشابط موجر ش مستاجر مصوب سال  یموارد تابع مقررات قانون مدن ریقرارداد در سا نیا

 

 قرارداد قینسخ و تصد -9  ماده 

 مینسخه برابر تنظد ................... ماده ش ۹کامل موجر ش مستاجر نسبت به مفاد ش شرشط آن در  تیاقرارداد با علم ش اجکع ش رض  نیا

 ش امضا شده است. قیش توسط دش شاهد تصد  دهیرس  نیشده است ش به امضا جرف

 

 10  ماده 

اسدت  نیبطور جداگانه ای به ع ده جدرف  ......................................  نظارت ش رستان  ونیسیالز مه مشاشر امک  جبق تعرفه کم   ق

اقالده قدرارداد   اید  فسدخ  ندد،ینما  افتیدر  د یپرداخت شده ش رس   الیر......................................    مبلغ  قرارداد  نیکه همزمان با امضای ا

  ق الز مه نخواهد داشت . زانیدر م رییتاث

 

 11  ماده 

در   ............................................................  یبه نشان  ............................  در دفتر مشاشر امک   ...............  ساعت14/ /     خیقرارداد در تار  نیا

 ر دفتر امک  ش نسخه اشل ش . مشاشر امک  م لف است نسخ قرارداد را به م د ی، امضاء ش مبادله گرد  میتنظ  نیجرف نیب  سه نسخه

 .کند ش هر سه نسخه دارای اعتبار شا د است یگانیسو  را در دفتر مخصوص با نسخه ش د ینما میدش  را به موجر ش مستاجر تسل

 

 12  ماده 

 .شود یم د ییقرارداد مطابق با مقررات جاری است ش تا نیا ی قوق موارد

 
 توضیحات  

.................................................................................................................................................................................................. ....................

............................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 ي نام و نام خانوادگ 
 موجر 

 ي نام و نام خانوادگ 
 مستأجر 

 ي نام و نام خانوادگ 
 1شاهد 
   2شاهد 

 نام و نام خانوادگی کارشناس حقوقی 
 

با احراز هويت متعاملين و مدارک و اسناد مورد  
معامله تمام مراتب مندرج در اين مبايعه نامه به  

 ي رسد . تائيد و گواهي اينجانب م
 مهر و امضاء مشاور امالک  


