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با عنایت بھ مواد 10، 190 و 219  قانون مدنی، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز صحت و سالمت طرفین قرارداد و رعایت قواعد عمومی
قرارداد مندرج در فصل سوم از قسمت دوم قانون مدنی و ھمچنین علم و آگاھی طرفین قرارداد بھ مفاد مندرج در آن بھ منظور فضای کار مشترک استارتاپ ....

در مورخ ..../..../.... ، تنظیم می گردد.

ماده نخست: مشخصات طرفین قرارداد

آقا/ خانم/ شرکت ......... بھ مدیریت/ نمایندگی ...... بھ شماره ملّی/ شماره ثبتی ...... بھ نشانی ........ شماره تلفن ثابت ....... و شماره ھمراه ....... بھ عنوان
کارفرما/نماینده قانونی شرکت استارتاپ می باشد.

آقا/ خانم/ شرکت ......... بھ مدیریت/ نمایندگی ...... بھ شماره ملّی/ شماره ثبتی ...... بھ نشانی ........ شماره تلفن ثابت ....... و شماره ھمراه ....... بھ عنوان
شتاب دھنده می باشد.

ماده دوم: موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از تأمین مکانی بھ منظور انجام فعالیت ھای استارتاپ در محیط مشترک با سایر کسب و کار می باشد.

تبصره یک: فضای کار مشترک بھ نشانی ...... در ابعاد .... در ..... می باشد.

تبصره دو: استارتاپ از امکانی نظیر میز منعطف، دسترسی بھ محیط پیش بینی شده در تمام ایام ھفتھ در ساعات .... الی .....، اینترنت نامحدود، دسترسی بھ اتاق
جلسات و گردھمایی ھا، آگاھی از رویدادھای داخلی و نیز سایر کسب و کارھا برخوردار می باشد.

ماده سوم: مدت قرارداد

مدت اعتبار قرارداد حاضر بھ منظور بھره گیری استارتاپ از محیط فراھم دیده شده در جھت پیگیری امور جاریھ کسب و کار، از تاریخ انعقاد قرارداد مورخ
.../..../.... تا تاریخ ..../..../.... بھ مدت ..... ماه می باشد.

ماده چھارم: ھزینھ قرارداد

ھزینھ برخورداری استارتاپ از فضای پیش بینی شده با عنایت بھ امکاناتی کھ در اختیار ایشان می باشد، از قرار ھر ماه بھ ارزش ..... لایر تعیین می گردد.

ماده پنجم: شرایط پرداخت

الف- بھ ھنگام انعقاد قرارداد کارفرما یا استارتاپ مزبور ملزم است ھزینھ سھ ماه از مدت قرارداد بھ ارزش ..... لایر را پرداخت نماید.

ب- در پایان ھر ماه کارفرما ملزم است ھزینھ ماه آتی را بھ حساب اعالم شده شتاب دھنده کارسازی نماید.

ماده ششم: تعھدات کارفرما یا استارتاپ

1- کارفرما متعھد می گردد کھ بھ منظور حسن امانت و بھره گیری صرفاً در جھت اھداف کسب و کار خویش، تضمینی در قالب سفتھ بھ مبلغ ...... لایر تودیع
نماید؛

2- کارفرما متعھد می گردد کھ از قِبل فعالیت خویش در محیط مشترک در چھارچوب قوانین و مقررات کشور عمل نماید و ھر گونھ فعل یا ترک فعلی در جھت
نقض آن قوانین، مسئولیت متوجھ شخص کارفرما می باشد و شتاب دھنده از این بابت ھیچ گونھ مسئولیتی ندارد؛

3- امکاناتی کھ در اختیار کارفرما قرار دارد، وصف امانت را داراست و در صورتی کھ نقص یا زیانی بھ آن ھا وارد شود، ایشان ملزم بھ جبران خسارت می
باشد؛

4- شرط انعقاد قرارداد فضای مشترک، حضور تیم استارتاپ(کارفرما) در جھت پیگیری اھداف کسب و کار خویش محسوب می شود و در صورتی کھ ماھیت
فعالیت کارفرما امری دیگری تشخیص داده شود، شتاب دھنده حق فسخ قرارداد را دارد و کارفرما ملزم بھ جبران خسارت و ھزینھ ھای وارده تا تاریخ فسخ قرارداد

می باشد؛

5- کارفرما متعھد می گردد نسبت بھ فضا و امکانات تخصیص داده، نھایت دقت در نگھداری را مبذول نماید و در پایان ھر روز کاری نسبت بھ نظافت محیط
کاری خویش اقدام نماید؛

6- در صورتی کھ کارفرما نیازمند اتاق جلسات و گردھمایی باشد، ملزم است .... روز پیش از روز برگزاری جلسھ، امر را بھ اطالع شتاب دھنده برساند و دچار
اختالل در زمانبندی استفاده از اتاق جلسات با سایر کسب و کار ھا نشود؛

7- بھره گیری از اینترنت محیط مشترک کسب و کارھا صرفاً در جھت پیگیری امور جاریھ کسب و کار می باشد و در غیر اینصورت شخص متخلف ملزم بھ
پرداخت ھزینھ ھای اضافی می باشد؛

8- کارفرما نسبت بھ رفت و آمد مشتریان خویش می بایست نھایت دقت در حفظ نظم و آرامش محیط مشترک را مبذول نمایند و در صورت مراجعھ متعدد روزانھ
با توجھ بھ نوع خدمت ارائھ دھنده، می بایست ھماھنگی ھای آن را ... روز پیش از حضور ایشان با شتاب دھنده انجام دھند. البتھ رفت و آمد مکرر پرسنل

استارتاپ کھ ھنگام انعقاد قرارداد اسامی ایشان بھ اطالع شتاب دھنده رسیده است، مانعی ندارد؛
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9- استفاده از پرینتر مشترک میان تمامی کسب و کار ھا می باشد و شتاب دھنده متعھد است نسبت بھ شارژ کارتریج، و تعمیر و نگھداری آن اقدام نماید و لیکن
کارفرما نسبت بھ تأمین کاغذ خود بایست اقدام کند؛

10- جابھ جایی وسایل و تجھیزات محیط مشترک از جملھ صندلی ھا، میز و .... ممنوع می باشد و در صورت ضرورت می بایست با ھماھنگی شتاب دھنده
صورت گیرد.

ماده ھفتم: تعھدات شتاب دھنده

1- شتاب دھنده متعھد می گردد کھ مطابق با ماده 2 نسبت بھ تأمین فضای مشترک، تجھیزات و وسایل از جملھ، میز، صندلی، اینترنت، اتاق جلسات، پرینتر،
تلویزیون، وایت برد و.... بھ ھنگام انعقاد قرارداد اقدام نماید؛

2- شتاب دھنده متعھد می گردد کھ در فصول سال نسبت بھ نصب سیستم ھای گرمایشی و سرمایشی مناسب اقدام نماید؛

3- در صورت ایجاد نقص در تجھیزات، شتاب دھنده ملزم است در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت بھ تعمیر آن اقدام نماید و تا خلل در فعالیت روزانھ کسب و کار
ایجاد نشود.

ماده ھشتم: رابطھ استخدامی

طرفین بھ موجب این قرارداد اقرار می نمایند ھیچ گونھ رابطھ استخدامی میان طرفین وجود ندارد و صرفاً شتاب دھنده با تأمین فضای مشترک برای استارتاپ و
در مقابل اخذ ھزینھ آن بطور ماھیانھ، صرفاً فعالیت کسب وکار مزبور را تسھیل می کند. بدین صورت ھیچ یک از طرفین حقی مبنی بر اقامھ دعوی در خصوص

حق بیمھ، مالیات، سنوات، پاداش و .... را از خود سلب می نمایند.

ماده نھم : اصل محرمانگی

الف- با عنایت بھ حضور مستمر شتاب دھنده در محیط فضای مشترک استارتاپ، ایشان متعھد می گردد کھ نسبت بھ کلیھ اطالعات و اسنادی کھ بھ آن ھا دسترسی
دارد، اصل محرمانگی و عدم افشای اطالعات و اسناد را رعایت نماید و ھر گونھ نقض این تعھد، شتاب دھنده مسئول جبران ھر گونھ خسارت و آسیب بھ کارفرما

می باشد.

ب- با عنایت بھ این امر کھ کارفرما در محیطی مشترک بھ فعالیت می پردازد و خواه ناخواه نسبت بھ سایر استارتاپ ھا اطالعاتی بدست می آورد، متعھد می گردد
کھ اصل محرمانگی و عدم افشای اطالعات را کامالً رعایت نماید.

ماده دھم: جبران خسارت

طرفین نسبت بھ این قرارداد تعھد می نماید کھ کلیھ خسارت و زیان ھایی را کھ بھ موجب عدم رعایت مفاد این قرارداد، متوجھ یکی از طرفین شود، بھ ھر نحوی
جبران نماید. ارزیابی و تقویم خسارات بر عھده کارشناس مالی مرضی طرفین بوده و ایشان ھر مبلغی را نسبت بھ جبران خسارت وارده تعیین نماید، دیگری حق
اعتراض بھ آن نخواھد داشت. البتھ جدای از جبران خسارات فوق، ایشان ملزم می گردد در صورت نقض تعھدات پذیرفتھ شده مندرج در این قرارداد، مبلغ ........

لایر از بابت وجھ التزام نیز پرداخت نماید. 

ماده یازدھم: اختالفات ناشی از قرارداد

کلیھ اختالفات، نسبت بھ مفاد مندرج در این قرارداد یا اختالفات آتی نسبت بھ ارتکاب نقض تعھدات مندرج در این قرارداد از سوی طرفین ابتدائاً تالش می شود از
طریق مذاکره و سازش میان طرفین قرارداد حل و فصل گردد. در صورتی کھ پس از مدت ...... روز از تاریخ مذاکرات و سازش میان طرفین، مناقشھ ھمچنان
ادامھ داشتھ باشد، اختالف بھ منظور حل و فصل بھ مراجع قضایی احالھ می گردد. البتھ داوری حرفھ ای و سازمانی یکی از مراکز داوری از جملھ مرکز داوری

اتاق بازرگانی یا کانون وکالی مرکز برای حل و فصل اختالف و حکمیت پیشنھاد می شود.

ماده دوازدھم: فورس ماژور

در صورتی کھ برای یکی از طرفین قرارداد شرایط ویژه و خارج از اراده ای حادث گردد کھ ادامھ ھمکاری در جھت اجرای موضوع قرارداد را غیر ممکن
سازد، ایشان می تواند با پرداخت خسارت و زیان ھای تحمیل شده بھ طرف دیگر قرارداد از ادامھ ھمکاری انصراف دھد.

ماده سیزدھم: نُسخ قرارداد

قرارداد حاضر در .... نسخھ و سیزده ماده با اعتبار واحد ھر نسخھ تنظیم شده و برای طرفین آن الزم االجراست.

امضاء و اثرانگشت صاحب کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان

امضاء و اثرانگشت شتاب دھنده/ یا نماینده قانونی ایشان

امضاء و اثر انگشت شھود


