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شامل دربها، قفل و  یموارد نصب یتمام یو نگهدار ریتعم :و منازل ویالیی ها آپارتمان و تعمیرات جزئی نگهداری

فالش  ،ییروشو نک،یس نت،یآبگرمکن، کاب فون،یو متعلقات، آ رآالتیش روشنایی، جعبه فیوز، زها،یو پر دیآالت، کل راقی

، طی به همراه رفع نقص ناشی از آتش سوزی موارد مشابه  گریو د ، کولر، فن هواکشو منبع آب اختصاصیپمپ  تانک،

 خواهد بود.مستاجر بر عهده  برداری مدت بهره

مدت بهره  یط کباری)فقط  یزیآم شامل رنگ یاساس راتیتعم :و منازل ویالیی ها تعمیرات کلی و اساسی آپارتمان

، یکاش میها، ترم سیسرو یشده، شبکه آب و فاضالب، نشت بیو تخر دهید بیآس یها (، اصالح بخشازیدر صورت ن یبردار

 گریو د ، فرسودگی دیوار و سقف هازوگامیشبکه آب و فاضالب و گاز )در صورت وجود(، ا بیها، رفع ع کیو سرام موزاییک

مرجع تشخیص لزوم تعمیر و نظارت بر انجام آن دفتر فنی و نظارت بر  خواهد بود. دانشگاهبر عهده  یموارد مشابه اساس

 باشد. های عمرانی دانشگاه می طرح

شامل  مشاعات یموارد نصب یتمام یو نگهدار ریتعم :های آپارتمانی مجتمع مشاعاتو تعمیرات جزئی نگهداری 

 گریو د ، فضای سبزو متعلقات فونیو متعلقات، آ رآالتیش روشنایی، ،، تابلو برقزهایو پر دیآالت، کل راقیدربها، قفل و 

و  ریتعم از محل شارژ مجتمع مرتفع گردد. دیمجتمع خواهد بود و با تیریو مد نیبر عهده ساکن یموارد مشابه و نصب

 نهیهز نیتام یمجتمع بوده و از محل شارژ پرداخت تیریبا مد یبردار مدت بهره یآسانسور )در صورت وجود( ط ینگهدار

 خواهد شد.

(، ازی)در صورت ن مشاعات یزیآم شامل رنگ یاساس راتیتعم :های آپارتمانی مجتمع مشاعات کلی و اساسی تعمیرات

، یکاش میها، ترم یشبکه آب و فاضالب، نشت پمپ و منبع آب مشترک،شده،  بیو تخر دهید بیآس یها اصالح بخش

موارد مشابه  گریو د زوگامیشبکه آب و فاضالب و گاز )در صورت وجود(، ا بیمحوطه، رفع ع میها، ترم کیو سرام موزاییک

میر و نظارت بر انجام آن دفتر فنی و نظارت بر طرح های مرجع تشخیص لزوم تع .دبر عهده دانشگاه خواهد بو یاساس

و نظارت بر  یآن توسط دفتر فن یفرسودگ دییآسانسور در صورت تا ساتیتاس یاساس راتیتعم عمرانی دانشگاه می باشد.

 .ردیگ یتوسط دانشگاه انجام م ،های عمرانی طرح

صحت کارکرد و ویالیی به مستاجر،  یاتحویل منازل سازمانی آپارتمانی  زمانبرداری و در  ابتدای مدت بهرهدر  تبصره:

برسد و در صورت  دانشگاه رفاهی امورو  های مختلف تحویلی باید در قالب یک چک لیست به تایید ایشان سالمت بخش

ی نیز فرایند تحویل بردار در پایان مدت بهره نقص کارکرد، قبل از تحویل نسبت به رفع نقص توسط دانشگاه اقدام گردد.

 های الزم صورت گیرد. توسط مستاجر بر اساس چک لیست زمان تحویل و انجام کنترل

 پذیر است. های عمرانی امکان هرگونه تغییر اساسی در ساختمان صرفاً با تأیید دفتر فنی و نظارت بر طرح تبصره:

 


