
  اجاره نامه طبق نمونه سازمان ثبت اسناد وامالك كل كشور فرم
 

  طرفين قرارداد   – 1ماده 
          تلفن                                                                      ساكن                متولد        كد ملي          صادره از                       به شماره شناسنامه              فرزند                        موجرين/ موجر)  1 – 1

  به موجب           متولد                 به شماره شناسنامه              فرزند           وصايت / واليت / قيوميت / با وكالت 
  تلفن                                             ساكن                   متولد            كد ملي           از صادره           به شماره شناسنامه            فرزند            مستاجرين/مستاجر ) 1 – 2

 به موجب           متولد                 به شماره شناسنامه              فرزند           وصايت / واليت / قيوميت / با وكالت 
  

  مورد اجا ره موضوع قرارداد و مشخصات   – 2ماده 
                   شماره داراي پالك ثبتي                                               در واقع                          باب يك/دستگاه/دانگ                           عبارتست از تمليك منافع

                                    مربع داراي سند مالكيت به شماره سريال متر                            به مساحت                            بخش                         اصلي                        فرعي از
 /گاز به صورت اختصاصي/آب/خواب با حق استفاده برق اتاق                 مشتمل بر                                       بنام                دفتر                     صفحه

اير لوازم و منصوبات و و س                        شماره غير داير به/متر مربع تلفن داير               متراژ به           انباري فرعي/متر مربع                   متراژ فرعي به                       پاركينگ/كولر/غير روشن /شوفاژ روشن/اشتراكي
 .مستاجرين رسيده و مورد قبول قرار گرفته است/جهت استفاده به رويت مستاجر مشا عات مربوطه كه

  
 مدت اجاره   – 3ماده 

   .ميباشد13      /        /       الي 13      /         /         سال شمسي از تاريخ/ماه      مدت اجاره
  

 ختاجاره بها و نحوه پردا   – 4ماده 
 .هر ماه به مو جب قبض رسيد پرداخت مي شود آخر/ريال كه در اول                                          ماهيانه مبلغ ريال،از قرار                              ميزان اجاره بها جمعاً  ) 1 – 4
 طي چك/پرداخت شد و يا نقداً                   شعبه                بانك              طي چك به شماره/عنوان قرض الحسنه نقداًب مستاجرين/ريال از طرف مستاجر                                     مبلغ)  2 – 4

آن همزمان با تخليه عين  دل مبلغ پرداختي به عنوان قرض الحسنه با انقضاء مدت اجاره و فسخمعا. شد  به موجر پرداخت خواهد13     /     /      در تاريخ                        شعبه                     بانك                           شماره
 .مستاجره به مستاجر مسترد خواهد شد

 
 تسليم مورد اجاره   – 5ماده 

  . مستاجرين تسليم كند/ تاجرملحقات و منضمات آن جهت استيفاء به مس مورد اجاره را با تمام توابع و 13     /       /       موجر مكلف است در تاريخ
  شرايط و آثار قرارداد   – 6ماده 

  .استفاده نمايد مستاجر مكلف است به نحو متعارف از مورد اجاره. استفاده نمايد) تجاري، اداري مسكوني،(مستاجر نمي تواند از مورد اجاره بر خالف منطور قرارداد   )  1 – 6
 در صورت تخلف و انتقال به غير ،اعتبار.ندارد/به غيردارد   مورد اجاره را عالوه بر اين مستاجر حق انتقال و واگذاري. شخصاً از مورد اجاره استفاده كند به نحو مباشرت دارد و بايستيمستاجر حق استفاده از مورد اجاره را   ) 2 – 6

 .در حدود مقررات قانوني مسئو ل خواهد بود تسليم كرده باشد شخص متصرف در صورت عدم تنفيذ در برابر مالك بدون اذن مالك اجاره منوط به تنفيذ مالك خواهد بوددر صورتيكه مستاجر مورد اجاره را به غير
 بايستي اسناد و مدارك مثبت حق. اره دادن داشته باشداختيار اج   اين قبيل واليت، وصايت،وكالت، قيوميت ،اجاره با حق انتقال و از   صورتيكه به عنوان موجر بايد مالك يا متصرف قانوني يا قراردادي مورد اجاره باشد و در ) 3 – 6

 . انتقال را ضميمه كند و مشاوره موظف به احراز موضوع فوق است
 ميتواند قرارداد را فسخ و تخليه مورد اجاره را از مراجع ذي صالح بخواهد در صورتي كه مستاجر از پرداخت اجاره بها بيش ازيكماه تاخير نمايد،موجر ) 4 – 6 
 .نمايد مستاجر است و بايد در موعد تخليه يا فسخ قبوض پرداختي را به مستاجر ارائه فا ضالب شهري بر عهده/شارژ/تلفن/ گاز/برق/ رداخت هزنه هاي مصرفي آبپ ) 5 – 6
 .مان بر عهده مستاجر استاحتمالي آن بر مبناي مصوب مسئول يا مسئولين ساخت و همچنين افزايش)حق شارژ و غيره( پرداخت هزينه نگهداري آپارتمان  )  6 – 6
و گاز با مالك است و هزينه هاي جزئي مربوط به استفاده از مورد  منظور بهره برداري از دستگاه تهويه، ،شوفاژ ،كولر ،آسانسور و شبكه آب و برق پرداخت هزينه تعميرات و هزينه هاي كلي از قبيل نصب و راه اندازي به ) 7 – 6

 .هزينه ها و ميزان آن را عرف تعيين ميكند عهده مستاجر است و نوع اجاره به
 .بر عهده مستاجر ميباشد) تجاري،اداري(ماليات مستغالت و تعميرات اساسي و عوارض شهرداري با موجر است و ماليات بردرآمد و مشاغل )  8 – 6
        .نگرديده است/ سر قفلي توسط مستاجر به موجر تسليم و پرداخت گرديده  ريال به عنوان حق                                                    حروف ريال به                                      در خصوص اماكن تجاري مبلغ)  9 – 6

       
متعهد به جبران خسارت    مستاجر. عين مستاجره  حدوث خسارات نسبت ب در صورت. گرفته به موجر تحويل داده و رسيد دريافت نمايد مستاجر مكلف است در زمان تخليه ، مورد اجاره را به همان وضعي كه تحويل)  10 – 6

 .وارده خواهد بود
 .نمايد اجاره ،نسبت به استرداد قرض الحسنه دريافتي از مستاجر، با اخذ رسيد اقدام موجر ملزم است در زمان تخليه نهايي و با تسويه حساب بدهي هاي زمان  ) 11 – 6 
ميتواند شخصاً نسبت به انجام تعميرات مربوطه اقدام و هزينه  اقدام نكند و به مستاجر اجازه انجام تعميرات الزم ندهد مستاجر. ملك ميباشد مستاجر از   پرداخت هزينه هايي كه موجب انتفاع در صورتيكه موحر نسبت به)  12 – 6

 . با موجر محاسبه كند هاي مربوطه را
  .توتفق بخش ال ينفكي از قرارداد اجاره خواهد بود در صورت تمديد قرارداد اجاره الحاقي با شرايط و تغييرات مورد. ممكن است  ل از انقضاء مدت قراردادتمديد قرارداد اجاره فقط با توافق طرفين قب  ) 13 – 6
راس تاريخ انقضاء دتخليه كامل ننمايد و يا به هر دليلي از  و به موجر تسليم نمايد ،چنانچه مستاجر مورد اجاره را   و بهانه اي تخليه مستاجر مكلف است به محض اتمام مدت اجاره، عين مستاجره را بدون هيچ عذر ) 14 – 6

                خودداري نمايد موظف است روزانه مبلغ تسلسن آن به موجر
                        . با مبلغ قرض الحسنه بال اشكال است) اجرت المثل(تهاتر خسارت ناشي از تخليه  بپردازد وريال به عنوان اجرت المثل ابام تصرف بعد از اتمام قرارداد به موجر 

  7ماده 
 .كليه اختيارات ولو اختيار غبن به استثناء اختيار تدليس از طرفين ساقط گرديد

  8ماده 
 .خواهد بود 1376ابط موجر و مستاجر مصوب سال اين قرارداد در ساير موارد تابع مقررات قانون مدني و قانون رو

 9ماده 
  شهود با مشخصات زير اين قرارداد را امضاء و گواهي مينمايد 1376قانون روابط موجر و مستاجر سال  2به استنلد ماده 

 10ماده 
پرداخت شده و رسيد دريافت  ريال                            كه همزمان با امضاي اين قرارداد مبلغ داگانه اي به عهده طرفين استبطور ج                               شهرستان حق الزحمه مشاور امالك طبق تعرفه كميسيون نظارت

 . الزحمه نخواهد داشت در ميزان حق   نمايند،فسخ يا اقاله قرارداد تاثيري
 11ماده 

مهر دفتر  مشاور امالك مكلف است نسخ قرارداد را به. تنظيم ، امضاء و مبادله گرديد  در سه نسخه بين طرفين                          به نشاني                    امالك دفتر مشاوردر               ساعت 13    /       /      اين قرارداد در تاريخ
  . هر سه نسخه داراي اعتبار واحد است سوم را در دفتر مخصوص بايگاني كند و امالك و نسخه اول و دوم را به موجر و مستاجر تسليم نمايد و نسخه

 12ماده
 . موارد حقوقي اين قرارداد مطابق با مقررات جاري است و تاييد مي شود

     :توضيحات
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