بسمه تعالی

قرارداد عرضه یادپک و محتوای آموزشی
قرارداد حاضر براساس ماده  ۱۰قانون مدنی و با تابعیت از کلیه قوانین و مقررات جمهوری اسالمی ایران ،به شماره و تاریخ فوق ،میان طرفین
مندرج در ماده  ۱منعقد میشود و مفاد آن از تاریخ امضاء برای طرفین الزماالجرا میباشد:
ماده  -۱طرفین قرارداد:
قرارداد حاضر میان اشخاص زیر منعقد گردید:
 -۱-۱شرکت راهکار هوشمند ویرا (سهامی خاص) به شماره ثبت  5۰6497و شناسۀ ملی  ،۱4۰۰66۰65۲5به نشانی تهران ،خیابان کارگر
شمالی ،پردیس دانشکدههای فنی دانشگاه تهران ،شتابدهنده دیموند که از این پس «یادیز» نامیده میشود.
 -۲-۱آقا/خانم  ..............................فرزند  ...............................به شماره ملی  ..............................تاریخ تولد  .............................به نشانی
 ...............................................................................................................................و شماره تلفن همراه  ........................................که از این پس «نویسنده»
نامیده میشود.
ماده  -۲تعاریف:
 -۱-۲یادیز :بستر کاربر محور ارائهدهنده خدمات میزبانی و برنامه ریزی آموزشی ،جهت عرضۀ یادپک و یا محتواهای آموزشی است .نشانی
اینترنتی وبسایت یادیزYadease.com ،میباشد.
 -۲-۲نویسنده :شخص حقیقی یا حقوقی است که یادپک و یا محتوای آموزشی خود را در یادیز عرضه میکند.
 -3-۲یادپک :منظور بستههای آموزشی ساخته شده در بستر یادیز است که نویسنده برای توزیع و فروش از طریق یادیز ارائه مینماید.
 -4-۲محتوا :منظور تمام و انواع متعلقات یادپک به هر جنس ،شکل و نوعی شامل متن و عکس ،صدا و فیلم ،ظاهر و توضیحات قابل
دسترسی از طریق یادپک ،اطالعات یادپک و دیگر موارد ممکن است.
 -5-۲پنل نویسنده :فضایی که یادیز به صورت برخط جهت بارگذاری یادپک /محتوا ،مدارک شناسایی و سایر متعلقات در اختیار نویسنده
قرار میدهد و برخی اطالعات مربوط به نویسنده در آن نمایش داده میشود و راه ارتباط اصلی و رسمی یادیز و نویسنده است.
 -6-۲حساب کاربری نویسنده :حسابی است که با اختصاص نام و رمز عبور به نویسنده تعلق گرفته است و نویسنده توسط آن به پنل
دسترسی خواهد داشت.
 -7-۲کاربر :فردی است که از طریق یادیز اقدام به دریافت یادپک میکند.

ماده  -3موضوع قرارداد:
موضوع قرارداد حاضر ،عرضه یادپک یا محتوا توسط نویسنده در یادیز است .بدین منظور یادیز به عنوان ارائه دهنده خدمات آموزشی در
مقابل دریافت مبلغ قرارداد ،بستری را در اختیار نویسنده قرار میدهد تا محتوای آموزشی خود را به صورت یادپک در آورد ،و مطابق با قوانین
و مقررات الزم االجرا به نشر و عرضه یادپک و یا محتوای آموزشی خود در این فضا بپردازند.
ماده  -4مدت قرارداد:
قرارداد حاضر ،به مدت یک سال از تاریخ امضای طرفین الزماالجرا خواهد بود .پس از پایان مدت ،قرارداد بهصورت خودکار و به صورت ساالنه
برای مدت مشابه تمدید خواهد شد؛ مگرآنکه هر کدام از طرفین پس از پایان مدت قرارداد صراحتا عدم تمایل به تمدید مدت قرارداد را اعالم
نماید.
ماده  -5مبلغ قرارداد:
مبلغ قرارداد از طریق تخصیص درصد به هر کدام از طرفین محاسبه می گردد که توضیحات آن در پیوست خواهد آمد.
تبصره :منظور از سود خالص ،میزان درآمد باقیمانده پس از کسورات قانونی (انواع مالیات ،سهم دیگر مارکتها مانند کافه بازار ،مایکت ،اپل
استور و  )...میباشد.
ماده  -6حقوق و تعهدات نویسنده:
 -۱-6به موجب قرارداد حاضر ،کلیه حقوق معنوی مربوط به محتوا متعلق به نویسنده خواهد بود.
 -۲-6به موجب این قرارداد ،نویسنده متعهد میشود که قسمت مستندات که در سایت قرار دارد و به عنوان پیوست این قرارداد محسوب و
بخش الینفکی از آن تلقی میشود ،به دقت مطالعه و به آن عمل نموده و تعهدات و شرایط آن را میپذیرد.
 -3-6به موجب قرارداد حاضر ،نویسنده تضمین میکند که از اهلیت قانونی الزم برای انعقاد معامالت برخوردار است و چنانچه به نمایندگی
از یک شخص حقوقی به عنوان نویسنده ،این قرارداد را منعقد مینماید ،دارای سمت و اختیار قانونی الزم برای این کار است و مدارک
نمایندگی خود را به یادیز ارائه میدهد.
 -4-6نویسنده مسئول است پیش از ارائه هرگونه محتوا به یادیز ،اختیارات قانونی الزم به منظور اعمال حقوق ناشی از اثر و این قرارداد را
کسب نموده و فارغ از هرگونه ادعا از سوی اشخاص ثالث اختیار عرضه آن را دارا باشد یادیز هیچ گونه مسئولیتی در مقابل حقوق و ادعاهای
اشخاص ثالث ندارد.
 -5-6نویسنده اقرار مینماید که از کلیه مقررات قانونی از جمله مفاد قانون تجارت الکترونیک ،قانون حمایت از حقوق مؤلفان ،مصنفان و
هنرمندان و سایر قوانین مربوط اطالع کامل دارد و پایبند به رعایت آنها است.
 -6-6به موجب قرارداد حاضر ،یادیز حق بررسی محتوایی هر یادپک و نسخههای به روزرسانی آن را داراست .
 -7-6به موجب قرارداد حاضر ،نویسنده مسئول حفاظت از نام کاربری و رمز عبور پنلی که به او اختصاص یافته است و مسئولیت تمامی
فعالیتهایی را که با نام کاربری او انجام میگیرند ،بر عهده خواهد داشت.

 -8-6درصورتی که به تشخیص یادیز ،نویسنده هر یک از مواد و تعهدات مندرج در این قرارداد و قوانین و مقررات الزم االجرا را نقض نموده
یا مرتکب تخلف شود ،یادیز مجاز به متوقف نمودن همکاری شامل حذف یادپک  ،تعلیق حساب کاربری ،توقف تصفیهحساب ،غیرفعال نمودن
حساب کاربری یادیز و  ...خواهد بود .قطع همکاری میتواند به صورت یکجانبه و بدون نیاز به اطالعرسانی قبلی انجام گیرد و یادیز میتواند
اقدام به تعیین خسارت مربوطه بنماید.
موارد تخلف شامل و نه محدود به موارد زیر است:
الف -هرگونه نقض حقوق مالکیت فکری اشخاص ثالث اعم از مادی و معنوی و عرضه هرگونه نسخه ترجمه یا دستکاری شده محتوای آموزش
دیگران بدون رضایت صاحب اصلی اثر.
ب -عدم پشتیبانی و پاسخگویی به مشکالت و پرسشهای کاربران و یادیز در خصوص بخشهای مختلف یادپک ،کارکرد و تغییر در هریک
از بخشهای داخلی و یا توضیحات یادپک در یادیز پس از انتشار که منجر به نارضایتی کاربران شود.
 -9-6به موجب قرارداد حاضر ،نویسنده موظف به ارسال مدارک و ارائه اطالعات ذیل در پنل نویسندگان خواهد بود:
الف) اشخاص حقیقی:
تصویر اسکن شده نسخه امضا شده این قرارداد ،تصویر نامه نمایندگی یا سمت از جانب شخص حقوقی ،تصویر کارت شناسایی ملی ،کدپستی
محل سکونت ،شماره تلفن و نشانی دقیق محل سکونت.
ب) اشخاص حقوقی:
تصویر اسکن شده نسخه امضا شده این قرارداد ،تصویر روزنامه رسمی تأسیس و روزنامه رسمی آخرین تغییرات شرکت و معرفی صاحبان
امضای مجاز ،شماره تلفن ،کد اقتصادی ،شناسه ملی ،شماره ثبت ،نشانی دقیق شرکت و کدپستی.
 -۱۰-6به موجب قرارداد حاضر ،نویسنده موافقت مینماید که عالمت و نام تجاری «یادیز» یا هر عالمت دیگر متعلق به آن را ،مگر به موجب
رضایت پیشین مکتوب یادیز به هیچ وجه مورد استفاده قرار ندهد.
 -۱۱-6به موجب قرارداد حاضر ،نویسنده مجاز به الزام و اجبار کاربران برای ایجاد ارتباطهای خارج از یادیز اعم از تماس تلفنی ،پیامکی،
ایمیلی ،اینترنتی ،ثبت نام در وبسایتهای دیگر و یا مراجعه حضوری ،به هر دلیلی اعم از رفع مشکل ،اطالعرسانی ،بهروزرسانی و دیگر
موارد ،بدون اطالع و رضایت کامل کاربر نخواهد بود.
 -۱۲-6به موجب قرارداد حاضر ،نویسنده متعهد است یادپک و یا محتوا را به ازای یک بار دریافت کاربر با حساب یادیز در تعداد دستگاههای
مشخص شده توسط یادیز ( ۲دستگاه) در اختیار وی قرار دهد.
 -۱3-6نویسنده می تواند تقاضای انتقال قرارداد به دیگری را به یادیز ارائه نماید .یادیز ظرف مدت هفت روز به این تقاضا رسیدگی خواهد
کرد .و نتیجه امر را به اطالع نویسنده می رساند.

ماده  -7حقوق و تعهدات یادیز:
 -۱-7به موجب قرارداد حاضر ،یادیز میتواند:
الف -محتوای ارائه شده توسط نویسنده و محتوای پیوند داده شده با آن را به منظور ارزیابی و آزمایش ،مورد استفاده قرار داده و آن را روی
یک یا چند دستگاه نگهداری نماید.
ب -بعد از خاتمه قرارداد ،نسخه یادپک و اطالعات مربوط به آن را نگهداری نموده و حافظه اطالعاتی مربوط به سوابق حضور یادپک در یادیز
را نیز حفظ نماید.
پ -نسبت به انتشار ،عدم انتشار و حذف نظرات کاربران در هر کجا و در هر موردی اقدام کند و در مواردی که نظرات یک یادپک به هر
دلیلی براساس تشخیص یادیز قابل کنترل نباشد ،ارسال نظرات برای یک یادپک را غیرفعال کند.
 -۲-7به موجب این قرارداد ،سایت ،محتوا ،خدمات یا سایر اطالعاتی که توسط یادیز و اشخاص وابسته به آن ،مسئوالن ،مدیران ،کارکنان،
نمایندگان ،شرکاء و دارندگان امتیاز (که مجموعاً تحت عنوان یادیز از آنها نام برده میشود) به نویسنده ارائه میگردد ،بر اساس داشتههای
فعلی است .یادیز تالش خواهد نمود تا این اطالعات دقیق ،قابل اتکاء ،به موقع ،بدون اشکال یا قطعی باشند .با این حال به دلیل بروز مشکالت
احتمالی ،یادیز نمیتواند این موارد را تضمین نماید.
 -3-7یادیز می تواند در مواقع لزوم نسبت به حمایت از حقوق مادی و معنوی در ارتباط با یادپک و محتوای ارائهشده از سوی نویسنده از
طرق مختلف قانونی اقدام نماید ،با وجود این مسئول یتی در قبال هرگونه سوء استفاده و یا نقض احتمالی حقوق نویسنده و همچنین نقص
امنیت فناوری توسط اشخاص ثالث نخواهد داشت.
 -4-7در صورتی که در خصوص هر یک از شروط عدم مسئولیت یا تحدید مسئولیت یا نقض هر یک از مقررات کشور در رابطه با توزیع
یادپک و محتوای نویسنده ،مسئولیتی بر یادیز تحمیل گردد ،نویسنده موظف است که کلیه خسارات مادی و معنوی وارده بر یادیز را جبران
نماید.
 -5-7ی ادیز در صورت لزوم ،اطالعات مربوط به نویسندگان را با دستور رسمی نهادهای قضایی و انتظامی ،در اختیار ایشان قرار خواهد داد.
ماده  -8محرمانگی:
به م وجب قرارداد حاضر ،طرفین به طور متقابل متعهد به حفظ اطالعات فنی و غیرفنی محرمانهای هستند که به موجب همکاریهای موضوع
این قرارداد با یکدیگر به اشتراک گذاشتهاند یا راسا بصورت مستقیم یا از طریق اشخاص وابسته به خود بصورت غیر مستقیم به دست آورده
اند .اطالعات محرمانه اطالعاتی هستند که عرف ًا محرمانه تلقی میشوند یا محرمانگی آنها تصریح شده است.
ماده  -9خاتمه و فسخ قرارداد:
 -۱-9یادیز میتواند در صورت مشاهده تخلفات ذکر شده در متن قرارداد ،از سوی نویسنده ،قرارداد را فسخ نموده و با اخطار قبلی یا بدون
آن ،دسترسی نویسنده به حساب کاربری را مسدود نموده ،یادپکها را حذف کرده و یا حساب کاربری نویسنده را معلق نماید .در این صورت
تمامی حقوق و امتیازات اعطا شده از جانب یادیز به نویسنده متوقف خواهد شد و حق یادیز برای رد درخواست مجدد همکاری با نویسنده
محفوظ است.

 -۲-9نویسنده در مدت اعتبار این قرارداد می تواند با اخطار کتبی و قبلی ده روزه قرارداد حاضر را فسخ نماید .در این صورت یادیز عرضه
یادپک های نویسنده را متوقف خواهد نمود .اما یادیز هیچگونه تعهدی نسبت به بازگرداندن کپی محتوا ،هزینه ساالنه قرارداد یا سایر موارد
ارائه شده توسط نویسنده نخواهد داشت .در صورت خاتمه این قرارداد طرفین همچنان نسبت به ماده  8قرارداد حاضر متعهد خواهند بود.
ماده  -۱۰تفسیر قرارداد:
در صورتی که به موجب حکم دادگاه یا قوانین جاری کشور ،هر یک از مواد این قرارداد و تعهدات مندرج در آن نامعتبر شناخته شود ،اوالً
خدشه ای به سایر مفاد قرارداد وارد نشده و ثانیاً پیشنهاد یادیز در خصوص اجرای سایر مفاد قرارداد به نحوی که بیشترین تطابق را با اراده
اولیه طرفین داشته باشد ،پذیرفته خواهد شد.
ماده  -۱۱سایر مقررات:
 -۱-۱۱این قرارداد تابع قوانین جمهوری اسالمی ایران است.
 -۲-۱۱عدم اعمال هریک از حقوق یادیز (مصرح در این قرارداد) به منزله انصراف از حق اعمال و اجرای آن در آینده نخواهد بود.
 -3-۱۱قرارداد حاضر متضمن کلیه توافقات طرفین بوده و توافقات و اظهارات پیشین ،اعم از شفاهی و کتبی ،در ارتباط با موضوع این قرارداد
از تاریخ انعقاد فاقد هرگونه اثر خواهد بود.
 -4-۱۱کلیه اخطارها ،پیامها و مکاتبات یادیز از طریق آدرس ایمیلهای تحت دامنه  ، Yadease.comبهروزرسانی مستندات و پنل
نویسندگان صورت میگیرد .یادیز مسئولیتی در خصوص عدم توجه و یا عدم مشاهده پیامها توسط نویسنده نخواهد داشت.
 -5-۱۱در خصوص حقوق مادی یادپکها و یا محتواهایی که عرضه آنها معوض (غیررایگان) است ،متمم قرارداد حاضر در  3ماده مجری
خواهد بود.
 -۱۱-6کلیه مکاتبات و اطالعیه های موضوع این قرارداد ،به نشانی طرفین مندرج در ماده  ۱ابالغ می گردد .طرفین متعهدند هرگونه تغییر
در نشانی یادشده را کتبا به اطالع طرف مقابل برسانند؛ در غیر اینصورت کلیه ابالغ ها به نشانی یادشده صحیحا ابالغ شده فرض می گردد.
 -7-۱۱قرارداد حاضر که شامل  ۱۱ماده و یک متمم است ،در  ۲نسخه که تماماً حکم واحد را داشته توسط طرفین تنظیم ،امضاء و مبادله
گردیده و طرفین متعهد به اجرای کلیه تعهدات مربوط به خود شدهاند.

امضای نویسنده

امضای یادیز

پیوست طرحهای فروش

سهم "یادیز" از فروش حاصل از یادپکهای نویسندگان
فاقد آثار تألیفی

دارای آثار تالیفی چاپی
 %35از سود خالص حاصل از فروش یادپک

تعداد یادپک کمتر از  5عدد

تعداد یادپک باالتر از  5عدد

 %5۰از سود خالص حاصل از
فروش یادپک

 %4۰از سود خالص حاصل از
فروش یادپک

کسورات شامل :مالیات بر ارزش افزوده و حق انتقال دهنده واسطه – کافه بازار – در صورت استفاده کاربر از اعتبار کافه بازار
در نسخه اندروید یادیز
در صورتیکه مجموع فروش در ماه به باالی  5۰یادپک برسد حساب کاربری شما در ماه بعد به طرح برنزی ارتقا خواهد یافت.
در صورتیکه مجموع فروش در ماه به باالی  ۱5۰یادپک برسد حساب کاربری شما در ماه بعد به طرح نقرهای ارتقا خواهد یافت.
در صورتیکه مجموع فروش در ماه به باالی  ۲۰۰یادپک برسد حساب کاربری شما در ماه بعد به طرح طالیی ارتقا خواهد یافت.

طرح های حساب کاربری
طالیی

سهم نویسنده از سود خالص حاصل از فروش یادپک %۱5 +

نقرهای

سهم نویسنده از سود خالص حاصل از فروش یادپک %8 +

برنزی

سهم نویسنده از سود خالص حاصل از فروش یادپک %3 +

