
 

  .......................................  شماره:                                                      نام خداوند جان و خرد  به                                                                                                
  .......................................  تاريخ:                                                                                                                                                                               

  "همكاري  قرارداد"

  و  شوداين قرارداد طرف اول ناميده مي  كه دربه نمايندگي آقاي فردين آقايي  »سيدوك « با برند ٣٠٠٦٠ت ثب  مارهبه شپارسه امين پايتخت  الملليبينموسسه  مابينقرارداد ذيل في
  ........ ............. ...... :پروانهكه تاريخ صدور  ............................ ..... :صادره از ........ .................... :رهپروانه به شمادارنده   ........ ...................................... ملي: رهامبه ش ..................................................... ........ :خانم/آقا

يا    در اين قرارداد كاربر متخصص  ونموده  »سيدوك« اقدام به نصب اپليكيشن  ............ ............................. با شماره تلفن: وگردد منقضي مي  ........... ......................... ...... تاريخ:  رآن د اعتبار واست 
روط همكاري و مبلغ قرارداد و  ش ها،مسئوليت  كار، طاب ضو مورد در طرفين و باشدمي جراالاده و الزمعقد شقانون مدني من ١٠در قالب ماده  يجهت همكار   ،شودناميده مي طرف دوم

 ات بعدي به عنوان متمم به اين قرارداد الحاق خواهد شد.قموافقت قطعي نمودند. هرگونه تواف   ح زيربه شر   نترتيب پرداخت آ
  ماده يك: تعاريف و اصطالحات 

  ايد. م ن آن ثبت    در   خدمت   درخواست   و   نام ثبت   » سيدوك « ت در اپليكيشن  ري يا وكال داو   ات مشاوره، دم فت خ يا در كه جهت    خص هر ش   خدمت گيرنده: كاربر
  د. ي نما ي م   اقدام خدمت    ئه به ارا   ت ب نس و    نام ثبت   » سيدوك « در اپليكيشن    ، يا داوري   وكالت   يا داور كه جهت ارائه خدمات مشاوره،   وكيل   صص:ر متخ ربكا

ه  ئ ارا راي ب  سند حاضر  ندرج در م شرايط برابر استفاده از آن  و است و خ قبول در  ، حق نصب به طرف دوم مشروط  ل كه به صورت موقت وعلق به طرف اومت  افزار نرم  :)(سامانه اپليكيشن
  . شود اعطا مي   اول طرف  ي  هاي قرارداد يا طرف خدمت گيرنده  كاربران    ت به ا خدم 

  . »سيدوك «افزار  خدمات نرم  زابرداري موقت و مشروط  بهره   به منظور،  هاي قراردادي آنص يا طرفمتخص  رربكا  ل ون طرف اومابيينيكي فلكترواق كتبي يا  افتو  قرارداد:
  .انددر اپليكيشن ايجاد كرده   »سيدوك «حسابي است كه كاربران براي استفاده از خدمات    ربري:حساب كا

  متخصص است.كاربر    يا بستانكاري  اريميزان طلبكبيانگر  آن  ج در  غ مندرلكه مبمجازي    كيف پول  باري:كيف پول اعت
شارژ  "  نسبت به پرداخت كميسيون طرف اول از طريق، طرف دوم  اربر متخصص نمايد خدمات به ك فت  دريا  لغمبخت  گيرنده اقدام به پردات مخدكاربر  در صورتي كه    :شارژ كيف پول

  نمايد.اقدام مي  "كيف پول
  .شدخواهد    ، اعتبار كيف پول وي منفيشود  ول بدهكارها به طرف ايونيا كميس  حساب كاربرياوليه  شارژ    حق عضويت،  اختعدم پردابت  ر متخصص بانكه كاربن چ  اعتبار منفي:

  ع قرارداد ضوموماده دو: 
  . سند در اين  ه  شد عيين  هاي ت وب چهارچ   ايت ضوابط و با رع داوري    يا   مشاوره، وكالت   جهت كاربر متخصص  و    گيرنده خدمت كاربر    مابين في ارتباط    ايجاد   و   معرفي 

  مبلغ قرارداد  :ماده سه 
  است  متعلق به طرف اولدرصد   ٢٠ ،»سيدوك «ني پشتيباخدمات  و اپليكيشن   يهااخت زيرس ازمندي بهره  ،موكلفي معر ،يابيبازار هايهزينه  رايبليكيشن پامندرج در غ مبلاز  - ٣-١

  جهت وصول از كاربر  متخصص كاربرطرف اول نماينده . گرددواريز مي مذكور در اين قراردادمتخصص كاربر  شماره شبا و الباقي بهكاربر خدمت گيرنده كسر  يپرداخت مبلغ كه از 
  د. باشميده  يرن گ  متخد

  دهد.كاهش يا افزايش    درصد  ١٠تا  بازاريابي  امور  يا  هاي تمام شده  با توجه به هزينه ا  ذكور ردرصد مد  ناوتمي  طرف اول  :تبصره
 ٢٠ مسه عالوه بردرصد  ٨ ،دفاتر امكانات و ضافاز مندي بهره تفاده وبابت اس دده كناستفا«سيدوك»  يا ساير دفاتر همكار »سيدوك« يرتت دفامكانا كه از  صيخصمت كاربر - ٣-٢

  . نمايدميپرداخت    »سيدوك« ي  صددر
  مدت قرارداد  : هارده چام

د  براي يك سال بععملي  تمديد هلمدت مذكور به منز ين بعد از انقضاري طرفياك تداوم هم باشد.مي  سال شمسي به مدت يك  ..................... در مورخه نظيم مدت قرارداد از تاريخ ت
  د.ن اقدام نمايي  قطع همكار  طرفين نسبت بهمگر اينكه    بوده

  عهد تضمين حسن انجام ت :ماده پنج 
اين  باشد. داشته يشن موجودي ي خود در اپليكاعتبارل پو ال در كيفميليون ريپنج غ بلم ،يقرارداد ت ا م تعهداجانمانت حسن شد جهت تضمين و ضابمي  كاربر متخصص متعهد

  دد. رگمي  هتسوي كاربر متخصص    اب  ،ارجاعي  يها خواست ر د  ا وهرونده پمختومه شدن    ومكاري  ت قطع هر وص  رد  مبلغ
  اديدرتعهدات قرا  :ماده شش

  هدات طرف اول قرارداد عت  - ٦-١
پس از  طرف اول    گردد وانجام    »سيدوك« از طريق سامانه    بايد  خدماتجهت  و پرداخت هر وجهي   است  نماينده طرف دومدرج در اپليكيشن  بلغ منوصول مجهت    طرف اول  - ٦-١-١

تسويه  درخواست  و) است هت گيرند خدم  اربرو ك تخصصكه ممضي به امضاء و مهر طرفين (كاربر م وريمشاوره يا دا ه س يا صورتجل ذيرش دعواپ  صورتجلسهو  وكالتنامه لدريافت فاي 
 بانك  IR. ........................................................................................................ ابره ش ا مه را به شماند باقي ،درصد خويش پس از كسرطرف اول  ،ومف درطاز ه اماندر س حساب 

  الوكاله حقئين نامه تعرفه  ه خدمات مطابق آ ئراقيمانده مبالغ اباسويه  ت  و  دنماييز مي ارگرديد وم  اعال  »سيدوك«كاربر متخصص به  ط  سوت  كه  .............................  نامبه ....................................
و نيازي به امضاء   بودهدريافت حق الوكاله  »رسيد« حكم در  ،صر متخص ربكا ابحسل به ي طرف اواز سو زيواري فيش غ و ارائهواريز مبل نمودندتوافق طرفين انجام خواهد گرفت. 

  . باشدنمي جداگانه    حساب  تسويهو  طرفين  
  

  دومطرف و مهر مضاء ا                                                                  اولطرف  هرو م ءامضا



 

  

الزحمه  حق خت  ه پردا نسبت ب   مطابق آئين نامه تعرفه وكال   د نماي ت مي درياف وك»  د ي بانكي سامانه «س از طريق درگاه    خدمت گيرنده را كه   مبالغ دريافتي از كاربر طرف اول متعهد است    -٦-١-٢
  باشد. صص مي همراه كاربر متخ   ، ان تسويه ك» تا زم و «سيدو   اقدام نمايد كاربر متخصص  

  مايد. ر متخصص ارجاع ن به كارب   في كا   هاي درخواست و    موده ش ن ال ت   ن ش ي اپليك معرفي  سازي و  برند هت  ج   د دي طرف اول متعهد گر   -٦-١-٣
  ود. شن ل  ئتبعيضي قاخصص  ان متكاربربه    يشندر اپليكشده  ثبت  هاي  ست درخوا   ارجاع  درت  اس  دمتعهل  طرف او  - ٦-١-٤

  تعهدات كاربر متخصص   - ٦-٢
عرف    الق حسنه و خ ا ف  ال خ شرع و    يا   ه جامع   ف ر ع   مخالف   يا   غيرقانوني   يت ال فع   چ هي   در   » ك سيدو «   خدمات   و   سرويس   از   است   هد ) متع ر يا داو   وكيل (   » ك سيدو « و سامانه  تخصص عض كاربر م   - ٦-٢-١
هاي  ست ا و بت درخ ث   م عد  و همكاري در زمان  م  احترا   ادب و   ، امانت   ، اقت ايت صد رع   م د ع  . د نماي اري د خود   و خالف شأن  نامتعارف  ، و فعاليت غيرقانوني و از هرگونه رفتار  كند ن فاده  ت اس   وري دا ا  ي   وكالت 

  . است   تخلف موارد  از جمله    ز سامانه سيدوك داخت خارج ا ه به پر خدمت گيرند و ترغيب كاربر    سيون طرف اول ي م داخت ك و عدم پر   يشن ت گيرنده در اپليك م بر خد دي كار بع 
  ود رو همنجر بصص كه متخ ركارب ز سويگونه اقدامي اره د.نده راا خدمات خود قريغات و بازاريابي كاال يتبل براي ايا وسيله ر »ك سيدو« ، ص متعهد استخصمت كاربر - ٦-٢-٢

گانه  جدا ربه طو  بايد ،سند اين در ييرا اج هايضمانت بر عالوه و شده محسوب يقرارداد شرايط از لفخت  شود »ك دوسي «  وينمع يا مادي هايايي بار يا دار عتا ،شهرت رت بهساخ
  . توسط كاربر متخصص جبران گردد

و   نمايد ش زار گ  و  ارسال يدوك در س  ود خ  بان تي پش  ه ب  » ك سيدو «  سامانه  طريق  از  را  خواست ارجاعي ر د  وع موض  با  ط تب ر م هاي پيام و  د ر زارش عملك گ  ، باشد مي  ف ظ مو  صص كاربر متخ  -٦-٢-٣
  . قرار دهد   كار   يا موانع   فت ريان پيشر در ج   هم را  ه  كاربر خدمت گيرند 

يجه  حصول نتو  خويش تخصص و تجربه ميزان ت،قد صحت، موردرد ضمانتي هيچگونه ،استهد متخصص متعو كاربر  تاس ه وسيله ب هدتع »كسيدو «  دمات درارائه خ  - ٦-٢-٤
  . ت بپردازدخدما   مشاوره و  هارائ  ا بهدعو  دردمت گيرنده  خاربر  موضع ك   خصوصدر   اقتصدا  ب  دهد ون  هدعوا ارائ  گيرييا پي  حقطعي از طر 

ري  ع همكاو قطغيرفعالسازي  ب  تخطي از اين تعهد موجد.  داشته باشخود  حساب  ه  ب  مستقيماًت  پرداخ   رب  نيبم  بر متخصصكاربا    توافقي  گونههيچنبايد    مت گيرندهخد  ربراك  - ٦-٢-٥
  او خواهد شد.   با

ت با قيمالت وكانجام مورد  ،، ...)متهميندد تع  ،بابت اياب و ذهاب ندهي رسيدگي كندوري از مرجع قضاي ( منطقييل با ارائه دال )داور يا  (وكيل صمتخص كاربر رايچنانچه ب - ٦-٢-٦
ي  گيرنده برا  كاربر خدمت جلب رضايت هانچه موفق بافزايش دهد و چندرصد  ٣٠ تا رحداكث را  الزحمهحق  ،»كسيدو « سامانه ريق  از ط تواندمي وي ،نباشد فهرصمقرون به هادي پيشن

م به  الز يد.نماخواست درغو ل به قداماهماهنگي پشتيبان با  تواندمي ،باشد پذير نامكانقبلي هادي پيشنبا قيمت  كاربر متخصص ارائه خدمتي نشود و برا مهزحالق افزايش قيمت ح
ت سه ماه و براي بار و براي بار دوم عدم ارجاع درخواست به مدبه مدت يك ماه  كاربر متخصص  ه  ب  رخواستارجاع دموجب عدم  ل  در بار اوشرايطي  در هر    »لغو درخواست «  تر اسذك

  شد. مي با دائمي  قطع همكاري  موجب  سوم  
  متخصص و كاربر خدمت كاربر  ف بين ال اخت  دوث ت ح ر و در ص و ه را جلب نمايد اربر خدمت گيرند ك يت ا مدت ارائه خدمات، رض  در  است د ه ) متع ور دا يا  خصص (وكيل كاربر مت  -٦-٢-٧
كاربر خدمت   د و اصل نش مهم ح  چنانچه اين تالف مرتفع گردد. تفاهم شود و اخ وء رفع س  خواهد بست تا ر ا به ك  بين ما في  تنازع احتمالي  ع د را براي رف هايت تالش خو اول ن طرف  ، گيرنده 

  ، وي خدمات ارائه شده توسط    متناسب با   كه د  ده ار تام مي اختي   ت و كال و كاربر متخصص به طرف اول ،  باشد اشته  د   ر متخصص كارب   اري با موجه به قطع همك   منطقي، معقول و  رار گيرنده اص 
  خدمات  متناسب با  » ك سيدو «  اعالم  حسب  را دريافتي الغ ب د م گرد بر متخصص متعهد مي ر كا و ايد ي نم و ين ز جايگ  را كاربر متخصص ديگري  يه حساب نمايد و تسو  ده بر خدمت گيرن كار با 

ربر  كاري يا كيف پول اعتباري كا بستان  جودي در حساب مو  م عد در صورت و  د نماي  اخت پرد خود ساب كاربري در ح  شارژ  بصورت  ساعت  ٧٢ف ظر ، ي مال د ردا قرا  مبنايبر  ، شده ارائه 
كاربر  ا ندهد و  ساب ر تسويه ح   كفاف   ، ري اعتبا كيف پول  اري يا  بستانك   حساب كه    رتي در صو   . تسويه حساب نمايد   و  سر ك   تخصص م   بر بستانكاري آينده كار اند از تو ي م   » ك سيدو « ،  متخصص 

  روزانه خواهد بود.   تأخير   رت خسا درصد    يك   ل شمو م   ، نباشد   شارژ حساب كاربري خود متخصص حاضر به  
  د. باش مي   ٦- ٢- ٧  ه اجراي بند ب   ملزم و  ده  ش زحمه دريافت  ال   حق ها  از آن ي كه  ن را كارب به    ه خدمات ائ به ار   متعهد   دوم   ف طر   ، ايند نم ي  قطع همكار   دليل   به هر   ن طرفي   از هر يك  در صورتي كه    - ٦-٢-٨
 لوبقو  ستا خدمات و سرويسستفاده از وه ا و همچنين نح »كسيدو «ين يط و قواناه بودن و پذيرفتن شرا ه معناي آگ ب »كو سيد« ثبت نام كاربر متخصص در اپليكيشن  - ٦-٢-٩

  . باشدمي   »كسيدو «  قوانين  و  شرايط  تنفپذير  معني  به  ،انزم  ره  در  خدمات  ارائه  و  ارشسف
كيف پول مذكور  بار اعت و دشارژ نماي را حداقل به مبلغ پنج ميليون ريال  ودخ ب كاربريحسا كيف پول ،آن در تمام مدتو در آغاز همكاري متعهد است  كاربر متخصص - ٦-٢-١٠

  باشد.  وربلغ مذكمز  تر امك  عيي ارجاهادرخواست ن  مه شد واز مخت  بلق  و  يرهمكا  طول  د درينبا
  نمايد و در  آن به طرف اول اقدامبرابر اصل شده قانوني شت يم رونوو تسلروانه خويش، نسبت به تمديد اعتبار آن اعتبار پ ءبه محض انقضا ر متخصص مكلف است كارب - ٦-٢-١١

   .اطالع دهد  لوه طرف ابو اعالم در سامانه    بمكتوت  به صور  ،پروانه يا تعليق  ت توديعورص

  همكاري  اتمام :ماده هفت 
) با  كاري وز ر ٣ظرف  داكثرح ت (در اسرع وقباشند متعهد مي ينمچنه و ودهنماقدام بل رف مقابا طي ار ك مهقطع  هب ،ن سنداي محض نقضبه د نتوانميين طرفيك از  هر - ٧-١

بلغ  م زانه يك درصدروخير أه پرداخت خسارت تمتعهد ب ،بدهكار، صورت عدم تسويه ظرف مدت مذكور. در دن ياقدام نما ديگريك با  حسابيه وسبت به تسن اين سندبط رعايت ضوا
  . شدبا مقابل مي  رفطري به  اهك بد

وي   با همكاري قطع به و ودمسد  را وي يربركا حساب بليق عاطال بدون فوراً و اندتوطرف اول مي  ،ين سندا يك از تعهدات هر در صورت نقض نمايداقرار مي  صخصبر متارك :تبصره
رف مقابل  و ط داشته ري از يكديگرجاعي طلبا يهات اسودرخبابت طرفين در صورتيكه  و ندارد اول طرف بربرا در عايياد هيچگونه ،خدمات قطع رايب متخصص كاربر و اقدام نمايد

  . دري نمايگيرا پي  لباتمطا  مراجع قضايي  از طريق  تواندمي  ،د ه پرداخت نباشر بحاض

  دومطرف و مهر مضاء ا                                                                  اولطرف  هرو م ءامضا



 

  

  ندارد  اعتراضي  يا  ادعا  گونه هيچ  حق  تخصص م  كاربر  صورت  ن اي  در   . رد دا  ا ر  وي  ي ر حساب كارب  كردن  فعال ير غ  حق  لوب نداند را مط ربر متخصص كا   ر حضو  ، ل ول به هر دلي اگر طرف ا  -٧-٢
  باشند.اب با يكديگر مي س تسويه ح   شرايط اين قرارداد متعهد به ضوابط و  ايت  رع ا  طرفين ب   و 

  باشد.  زم ميتمله  ند گير  دمتخ ربران  اعهدات خويش در برابر كچنان به ايفاي تهم  ،لبا طرف او  ع همكاريقط حتي پس از    بر متخصص در هر شرايطركا ه:  ر تبص
  روط قرارداد  ش:  شته دهام

  .است   ال هر س راي  ب اعالمي  ق عضويت  خت ح ردا م پ تلز هاي آتي مس راي سال مكاري ب تداوم ه   و   يست اين مبلغ قابل استرداد ن   . تومان است   هزار ويست  د   ، كيشن اپلي حق عضويت    - ٨-١
ل  بقا ري طرف دومل اعتباپو  كيفانكاري يا از محل بست ياتهاتر قابل  واريزيغ مبال كه ن توافق نمودندفيطر ،متخصص ب كاربرريز وجوه به حسا اباه در واشت روزب ورتدر ص - ٨-٢

  است.   برداشت
ده  تبعات عدم رعايت اين شرط برعه عواقب وگونه ر ه .مايدن ودداريخ بشدتمات ارائه خد ايبر خصي افرادش منزلاجعه به محل سكونت و از مراست  كاربر متخصص متعهد - ٨-٣

  .  استخصص  كابر مت
شراكت و   ،گونه رابطه استخدامييد هيچانمميو اقرار باشد يم خدمات خويشارائه  در روند اول براي تسهيلر طرف ده از خدمات نرم افزا استفاده كننرفاًص صكاربر متخص  - ٨-٤

  ارد.ند  با وي  و...  ييمانكارپ
  باشد. مي   لبانه ور متق مان له  استناد به منز   و عدم قابليت   ساد ف   ، مغايرت، جعل ونه  هرگ   و لت بوده  راي اصا ا ايشان د ه مدارك  نمايد كلي ار مي ص اقر كاربر متخص   - ٨-٥
ف  و تخل   د ن ك عقد  من   داد ار قر   طرف اول   سهم و پرداخت    » سيدوك « نه  ما ر سا د آن    ت ثب   در صورت   فقط   » سيدوك «   سامانه   يا معرفي كنندگان   ت گيرندگان م خد   با گردد  مي متعهد    خصص ر مت ارب ك   - ٨-٦

  . شد خواهد  و موكلين    همكار رقيب و  ي  ا ه شركت   ه ب   خصص اربر مت ك تخلف    ي رسان الع اط   همچنين   و   كاربر   ي م ئ دا   ي ز سا ل عا ير ف غ و    » ك سيدو «   دي قراردا م  سه   دو برابر مه  ي ر ج   موجبات   ، از اين بند 
  ام  زه الت وج  :ماده نهم 

  » سيدوك «   شندر اپليكي ت آنها  واس رخ د قبول  به  خدمات به كاربراني است كه   ارائه   د بهمتعه   طرف دوم  ، ند نمايبا يكديگر اقدام  ي  همكار   قطع به   در صورتي كه طرفين قرارداد به هر دليل   
ول  و طرف ا  گيرنده ت بر خدم ابر كار ر ب  خويش در مبرا از تعهدات  در اينصورت شده و  انجام پشتيبان سيدوك  با هماهنگي بايد توكيل و حق استعفاء ندارد طرف دوم ده است و و نم اقدام 
  د. ش با ل مي او   رفط   به گيرنده  از كاربر خدمت مبلغ دريافتي  رابر  ب   دو خسارت معادل  پرداخت    ه زم ب ت ل م   ت ر اينصو غير   در   ، نيست 

  طي ي ارتبااهآدرس و راه  :ماده دهم
  ٠٢١- ٧٤٤٩٢٠٠٠  :لفنت،  ١  واحد  ،٢بلوك    ،١٠٠٠ساختمان  ،  قييابان شقانبش خ  ،خندانسيد ي  غربشمال  عضل   ،تهرانآدرس طرف اول:  

   ..................................................  فن:لت  .................................................................................................................................................................................................................................................. .......................  طرف دوم:  آدرس
نزله  به مستي يد پسفوق ارسال خواهد شد و ر رس ه به آد و ابالغي هرگونه نامه  اينصورتدر غير د. يگر را مطلع نماين يكداعت س ٤٨رف د ظرفين باي ط  ،در آدرس رت تغيي وردر ص

 شود.غ قانوني محسوب ميبالثنا نيز ايكي  نكتروابالغ به آدرس ال   .دباشمي   »دريافت«
  رفع اختالف  :دهم يازماده 

  د. اشبصالح به رسيدگي مي  لاو  طرفاه  متگااق  يي جع قضامر  و  است  ر ايرانقوانين جاري كشواد تابع  مابين طرفين قراردفيحاصله    تاختالفا  اميتم
  

    . تعهد گرديدمم راي آنبه اج آگاهي از مفاد آنا بشده و  ليب تكمنند توسط اينجااين س مندرجات  تمامينمايم ار مياقرداور  يل/ن وكانوع به .............................................. اينجانب
  

 
  دومطرف و مهر مضاء ا                                                                  اولطرف  هرو م ءامضا

 


