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آالت ػمطاوي ي ذسماتي است.  انته    ماضيهَا تٍ  َا وياظمىس تاميه ي تجُيع آن َا تًسظ تؼايوي زَياضي َاي زَياضي َا ي پطيغٌ اجطاي عطح

َتا ي   َا، مسنطن. تُيىتٍ امٌاوتات ي تجُيتعات زَيتاضي     َاي تؼايوي زَياضي ضطيضت سثة ضس زض ضاستاي اكعانص تًان كىي ي اجطاني ضطً.

َتا هتطاض    زَيتاضي   تؼتايوي َا زض اذتياض  آالت ػمطاوي ي ذسماتي زَياضي َاي جاضي انه وُاز ػمًمي ؿيطزيلتي، تؼسازي اظ ماضيه ًاَص َعنىٍ

ستاظي امتًض متالي، غتياو. اظ امتًا  ي       َا، ضلاف آالت زَياضي گيطز  اظ انه ضي تٍ مىظًض انجاز يحست ضينٍ ي ساماوسَي وحًٌ ياگصاضي ماضيه

مربنو     آالت ع بجوره  اريو     ضوابط  »ولؼان،  َا، ضػان. هًاويه ي موطضات مطتًط ي غياو. اظ حوًم متواتل شي َاي زَياضي زاضاني

ضًز  َمچىيه تٍ مىظًض ضػان. اذتػاض، زض متته تتٍ جتاي     تٍ ضطح شنل اتالؽ مي« هر تعر ن  ده رهي   هر طه يركت خذارت  ده رهي

 ضًز  تٍ ًاض تطزٌ مي« تؼايوي»ياغٌ « َا ضطً. تؼايوي زَياضي»ػثاضت 

 قبل از قرارداد اجارهضوابط  -الف

 گًوتٍ التعاو ي    آالت تٍ تؼتايوي َتي    اجاضٌ ماضيهزَياضي زض  ضيز ي وُاز مصًًض تٍ ضماض ميآالت زَياضي جعء امًا  اذتػاغي  ماضيه

 اجثاضي وساضز 

  هطاض گيطزتانس مسوظط  اظ وظط اهتػازي پصنطي آن تًجيٍ زَياضي يغطكٍ ي غالح  آالت، اجاضٌ ماضيهزض   

 ٌغًضت پصنطز  َا  الي زَياضيوامٍ م تا ضػان. ملاز آنيهتٍ تؼايوي تانس   آالت زَياضي ماضيه اجاض 

 ًاضضىاس ضسمي زازگستطي تؼييه ضًز  نا مًضز تأنيس زَياضي  اضظنابَا تانس تًسظ  آالت زَياضي اضظش ي تُاي اجاضٌ ماضيه 

 هيس / زستگاٌ ي ، مست هطاضزاز، مطرػات ذًزضيهطاضزاز آالت تانس جعئيات هطاضزاز اػم اظ عطف هطاضزاز، مثلؾ زض هطاضزاز اجاضٌ ماضيه    

 ( پيًس.كطو هطاضزاز  تطاساسضًز )

 تاضسآالت زض ظمان ػوس هطاضزاز تانس مًضز تًاكن عطكيه  ني ماضيهآًيلي. ي ًاض   

  آالت ذطنساضي ضسٌ اظ محل مىاتغ زيلتي ًٍ سىس آن تٍ واو زَياضي ويست.   آالت زاضاي پالى هطمع )ماضيه ماضيه اجاضٌزَياضي حن

 ضا تٍ تؼايوي وساضز   زَياضي اس.( زض اذتياض يلي 

 حين اجراي قرارداد اجارهضوابط  -الف

 وساضز ضا َا  َا اجاضٌ ومًزٌ اس. تٍ سانط اكطاز ي ضطً. آالتي ًٍ اظ زَياضي تؼايوي حن ياگصاضي ماضيه 

 ستوًلي.  غتالح هتطاض زَتس ي م    شيَا ضا جُ. استلازٌ زض اذتياض ضاوىتسگان ياجتس ضتطانظ ي     آالت زَياضي تؼايوي مًظق اس. ماضيه

 تاضس   تطػُسٌ تؼايوي ميي ذساضات احتمالي وحًٌ استلازٌ  ،وگُساضي



  آيضي پستماوس ي وظتانط    ، ذسماتي َمچًن جمغضتظ زَياضي شيآالت  زض اظاي استلازٌ اظ ماضيهتا تًاكن زَياضي زض غًضتي ًٍ تؼايوي

متًضز تانيتس    اضظنتاب ظش ي تُاي ذسمات اضائٍ ضسٌ تًستظ  آالت ي اض اجاضٌ ماضيهميعان اوجاو زَس، تانس  مطتًعٍ ضا تطاي زَياضي  آن

 تؼييه ي ماتٍ تلايت آن تٍ عطكيه پطزاذ. ضًز   عطكيه

 نتي  ويتع  وسرٍ اظ هطاضزاز مصًًض تطاي ترطساضي اضستا  ي ترطتساضي    زي، زَياضي تا تؼايويآالت  اجاضٌ ماضيهس اظ اوؼواز هطاضزاز پ

 ومانس    مياضسا   ضتظ شي امًض ضيستاني ي ضًضاَاي استاوساضيتٍ زكتط اظ عطنن كطماوساضي وسرٍ اظ آن ضا 

  تتطزاضي َعنىتٍ    ، سطينس ي وگُساضي ومانس ي زض ظمان تُطٌي مىظم اي آالت مًضز اجاضٌ ضا تٍ غًضت زيضٌ تؼايوي مًظق اس. ماضيه

 تاضس  تؼميطات تطػُسٌ تؼايوي مي

 آالت تؼايوي حث. ومانس   اوي اعالػات ماضيهآالت مًضز اجاضٌ ضا زض ت تؼايوي مًظق اس. مطرػات ماضيه 

 پس از خاتمه قرارداد اجاره:ضوابط  -الف

 آالت تٍ تؼايوي ي تحًنل آن زض پانان هطاضزاز اظ ستالم تتًزن ذًزضي   زَياضي مًظق اس. زض ظمان ياگصاضي ماضيه ٌ اعميىتان   /زستتگا

   ث. ضًزاي تا امضاي ومانىسگان عطكيه ح جلسٍ ي مًاضز زض غًضت حاغل ومانس

  آالت تطػُسٌ تؼايوي ذًاَس تًز   مست ظمان هطاضزاز ماضيهعً  مسوًلي. ذساضات ي سًاوح تًجًز آمسٌ زض 

 رسيدگي به اختالفاتنظارت و 

وظاضت تط وحًٌ تؼامل زَياضي تا تؼايوي تطػُسٌ زكتط امًض ضيستاني ي ضًضاَاي استاوساضي تًزٌ ي زض غًضت تطيظ َطگًوٍ اذتتالف وظتط ي   

ضتتظ، كطماوتساضي، ترطتساضي،     اي متطٌل اظ ومانىسگان زكتط امًض ضيستتاني ي ضتًضاَاي استتاوساضي شي    اػتطاؼ زض كطآنىسَاي اجطاني، ًميتٍ

ولط اظ اكطاز تا تجطتٍ زض ظميىٍ مًضًع مغطيحتٍ تطتٌيل ي زض رتاضرًب هتًاويه ي موتطضات،       ضي ي زض غًضت غالحسنس اػضا، نيتؼايوي، زَيا

غالح پيگيطي  ضًز  زض غًضت ػسو حػً  وتيجٍ مغلًب ي ػسو غلح ي ساظش عطكيه، مًضًع اظ عطنن مطاجغ هاوًوي ي شي تطضسي ايليٍ مي

 ذًاَس ضس   

  



 
 هر ده رهيالت ده رهي طه يركت تعر ن  آ اري  د بجره  قربهدب

 
                                  انه هطاضزاز تٍ مًجة مػًتٍ ضماضٌ              مًضخ                   ضًضاي اسالمي ضيستاي                       ، تيه آهاي/ذاوم

ضتظ تٍ ػىًان مًجط ي آهاي/ذاوم                           مسنطػامل ضطً. تؼايوي  ىسگي اظ زَياضي شيزَياض ضيستاي                                  تٍ ومان
ط تا َاي                                    تٍ ػىًان مستأجط تطاي استلازٌ استيجاضي اظ ني زستگاٌ ذًزضي/ زستگاٌ تا مطرػات ي موطضات ظن زَياضي

 ضًز   مىؼوس مي« ها تعاوني دهياري  ها به شركت آالت عمراني و خدماتي دهياري ماشيناجاره  ضوابط»ضػان. ملاز 

 خاده /دستگر  ااهد بجره : نرم   اشخصرت 1ارد  
 ضماضٌ مًتًض:                              وًع ذًزضي/زستگاٌ:                           ضماضٌ اوتظامي:                                ضماضٌ ضاسي:                        

 سا  تًليس:                      

 :1تبصر 
                                                اتعاضَا، لًاظو ي ملحوات جاوثي ذًزضي/زستگاٌ ضامل                                                                               
 ازلٍ هطاضزاز تٍ مستأجط تحًنل ضسوس                                                                                                                   زض َىگاو مث    

 ضس  غًضتجلسٍ تحًنل ي تحً  تىظيمي تٍ غًضت سالم تحًنل مستاجط ذًزضي/زستگاٌ تط اساس : 2تبصر  

 : اذت قربهدبد2ارد  
نس وطسن مىوضي ي كاهس انه هطاضزاز اظ تاضند                      تا                        تٍ مست         سا /ماٌ اػتثاض زاضز ي پس اظ آن زض غًضت تمس

 اػتثاض ذًاَس تًز  

 : ااضاع فعرل ت3ارد  
         )َاي(                         هطاضزاز ضا غطكاً زض ظميىٍ 1ذًزضي/زستگاٌ مًضًع مازٌ تطزاضي اظ  مًجط حن تُطٌاظ سًي تٍ مًجة انه هطاضزاز، 

 ضًز  استلازٌ اظ مًضز اجاضٌ زض ؿيط اظ مًاضز مصًًض مًجة ضمان مستاجط اس.  زازٌ ميضا تٍ مستاجط 

 : ابلغ بجره 4ارد  
 ضًز     هطاضزاز تٍ ميعان ماَياوٍ                                    ضنا  تؼييه ي زض پانان َط ماٌ پطزاذ. مي 1مًضًع مازٌ  ذًزضي/زستگاٌ مثلؾ اجاضٌ

 : يربي  قربهدبد5ارد  
ي  اظ آن مغاتن تا موطضات انه هطاضزاز استلازٌ ي وگُساضي تٍمستاجط مًظق اس. ي وعز مستاجط اماو. مًضز اجاضٌ ذًزضي/زستگاٌ   1

 استاوساضزَاي مطتًط اس.  

مًضز اجاضٌ تانس يكن غًضتجلسٍ تحًنل ي تحً  تىظيمي تٍ زَياضي تحًنل ضًز  َط گًوٍ ذساضات ذًزضي/زستگاٌ زض پانان هطاضزاز،   2
ضماو. ( ياضزٌ تطاساس وظط اضظناب مًضز تانيس عطكيه محاسثٍ ي اظ مستأجط زضناك. ي نا اظ ذًزضي/زستگاٌ)تٍ جع اك. هيم. ساالوٍ 

 ضًز  سپطزٌ ضسٌ مستأجط وعز مًجط ًسط مي

تٍ ؿيط  ،َي  ضطانغي زضتطزاضي اظ آن ضا  تُطٌي حن اوتوا   ًىسمًضز اجاضٌ استلازٌ ذًزضي/زستگاٌ اظ  مستاجط مًظق اس. مثاضطتاً   3
   وساضز

ٌ اس. ي مًجط َي  تؼُسي وسث. تاجطمسما  زاضاي مجًظَاي الظو اظ مطاجغ هاوًوي تطاي استلازٌ اظ ػيه ًىس ًٍ  ميمستاجط اهطاض   4
َاي هاوًوي زض استلازٌ اظ مًضز اجاضٌ ضا وساضز  مستاجط متؼُس اس. ضرع نا اضراظ ضا تطاي ضسيسگي مًضز اجاضٌ تٍ  تٍ ممىًػي.

   غالح تاضىس  زض ؿيط انه غًضت مسوًلي. تط ػُسٌ مستاجط اس. َاي الظو اظ مطاجغ شي ًاض گيطز ًٍ زاضاي مساضى ي پطياوٍ

  ورًاَس زاض.تطػُسٌ تٌليلي  اس. ي مًجطػُسٌ مستاجط ٍ تضاَىماني ي ضاوىسگي زض عً  مست هطاضزاز ًليٍ جطانم ترللات پطزاذ.   5
زضناك. ي پس اظ پطزاذ.، پيًس.  ضتظ مطاجغ شياظ  ذًزضي ذالكيزض َىگاو ػوس ي كسد هطاضزاز تًسظ عطكيه ني وسرٍ گًاَي 

 ضًز   هطاضزاز مي

زض عً  مست هطاضزاز تط ػُسٌ مستأجط اس. ي رىاوچٍ ػسو تؼميط تٍ مًهغ ذًزضي/زستگاٌ، مىجط تٍ ذًزضي/زستگاٌ َعنىٍ تؼميطات   6
اكعانص ذساضت ضًز، مستأجط مًظق تٍ پطزاذ. َعنىٍ تؼميطات ي ذساضات تط اساس وظط اضظناب مًضز تانيس عطكيه اس.  َطگًوٍ 

 پصنط اس.  لًاظو جاوثي آن زض غًضت مًاكو. مًجط امٌاني ذًزضي/زستگاٌ تـييط زض مطرػات 



ضًوس ي ترلق اظ آن  انه هطاضزاز اجاضٌ زازٌ مي 3َاي هاوًوي ي مًضز تًاكن زض مازٌ  مًضز اجاضٌ تطاي استلازٌ زض كؼالي. ذًزضي/زستگاٌ  7
 ضًز   عطكٍ هطاضزاز اجاضٌ مي مًجة كسد ني

هاوًوي ًٍ مىجط تٍ اظ زس. ضكته ػيه ما  ضًز، مستاجط مٌلق تٍ پطزاذ. تُاي مًضز َاي ؿيطمتؼاضف ي ؿيط زض غًضت اوجاو كؼالي.  8
 اجاضٌ تٍ مًجط ذًاَس تًز 

 تاضس  تاميه َعنىٍ اوجاو امًض تيمٍ ضرع حالج ذًزضي ي ػًاضؼ سالياوٍ ذًزضي زض عً  مست هطاضزاز تط ػُسٌ مًجط مي  9

ط تٍ آن، زض تطضسي ايليٍ، ذًاٌ زض ذال  مست اجطاي هطاضزاز ي ذًاٌ پس اظ ًليٍ اذتالكات واضي اظ اجطاي هطاضزاز حاضط ي نا مطتً  11
ضسيسگي « َا تؼايوي زَياضي   َا تٍ ضطً. آالت ػمطاوي ي ذسماتي زَياضي اجاضٌ ماضيه ضًاتظ»ذاتمٍ آن، اظ عطنن ًميتٍ مىسضج زض 

 تاضس   غالح هاوًوي هاتل پيگيطي مي يي حل ي كػل ذًاَس ضس  زض غًضت تاهي ماوسن اذتالف، مًضًع اظ عطنن مطاجغ ش

 مًجط تؼُسي وسث. تٍ ذساضات، حًازث ي ترللات واضي اظ استلازٌ اظ ذًزضي مًضز اجاضٌ تًسظ مستأجط ضا وساضز   11

ت ذًز زض انه هطاضزاز مؼاز  هيم. تؼيه ضسٌ تًسظ اضظناب مًضز تانيس عطكيه تٍ ميعان تؼُسااجطاي مستاجط تطاي تضميه   12
  زَس مي يي غازض ي تحًنل مًجطزض يجٍ َا تٍ پيًس. تا امضاَاي مجاظ مستاجط(  سلتٍ )تػاينط سلتٍ ضنا                                    
ي مستاجط حن اػتطاؼ  ًىسكًم الصًط اظ عطنن مطاجغ هاوًوي جثطان  وامٍ ضماو.تًاوس ذساضات مًضز ازػاي ذًز ضا اظ محل  ميمًجط 
  وساضز

     تيه عطكيه           تاضند             تىظيم ي پس اظ مغالؼٍ ي امضاء زضتا اػتثاض نٌسان وسرٍ  4 زض تثػطٌ 2ي  مازٌ 5 انه هطاضزاز زض  13
  ضس مثازلٍ 

 

 اشخصرت ااجر

  ده ره نرم   نرم خرنابدگ 

 اضرء   بثر بنگشتب
 

 اهر ده رهي
 

 
 
 اشخصرت استرجر 

  اذيرعرالنرم   نرم خرنابدگ  

   بثر بنگشتباضرء 
 

 هر اهر يركت تعر ن  ده رهي
 

اجرز نمرينذ  نرم   نرم خرنابدگ  

 اذير   ه رت
 

 باضرء   بثر بنگشت
 

اجرز نمرينذ  نرم   نرم خرنابدگ  

 اذير   ه رت
 

 باضرء   بثر بنگشت
 


