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بررسی 
همفاهیم پای

مقدمات 
قراردادی

بررسی اصول
و ارکان 
قراردادها 

ینگاه اجمال



دورهاینسواالت شما در 

سواالت شخصی

رسیدن به نقشه راه

تجربیات گذشته
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تعریف کسب و کار نوپا ؟

ر یا و خطر پذیریسکیشرکت های نوپا یا کسب و کارهای 

ها استارتاپهمان 

هدفکه، می داندکوچکشرکتیرا نوپاکارهایو کسب

و سترشگو قابل تکرارقابل کارو کسبشدن به مدل تبدیل

می کنددنبالرا پذیرقیاس

شده طراحیسریعبه منظور رشد کهکاریو کسب✓

است 

✓

✓



مالکیت و تصرف

؟هستندشرکتسهاممالکقانونیبطورکهاستکسانیدستدر:مالکیت•

.کنندمیمدیریتراشرکتروزمرهامورکهاستکسانیدستدر:تصاحب•



شیوه های تامین مالی کسب و کارهای نوپا

سرمایه های 

شخصی

سرمایه گذاران 

خطر پذیر

وام بانکی و 

اعتبارات



مقدمات قراردادهای سرمایه گذاری

تعيين شرايط استاندارد❑

مستند سازي طرح و ايده❑

شناخت اوليه سرمايه گذاران❑

بررسي خدمات سرمايه گذار❑

تنظيم قرارداد يا تفاهم نامه❑



چــرا باید قرارداد تنظیم کنیم؟



:اصــول قــراردادی

آزادی قراردادها  یا حاکمیت اراده ✓

اصل نسبی بودن قراردادها✓
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ماهیت قرارداد

قرارداد

اختیار

توافق

تعهد



کلمات مرتبط با قرارداد و اسناد قراردادی

نامهتوافق مقاطعه معامله قرارداد عقد

شرایط 

خصوصی 

پیمان

شرایط 

عمومی 

پیمان

موافقت نامه پیمان تفاهم نامه

تعهدنامه جلسهصورت اصالحیه متمم الحاقیه



عنوان قرارداد * 

طرفین قرارداد * 

موضوع قرارداد* 

قرارداد مدت * 

مبلغ سرمایه گذاری*

سایر شروط*

ارکان 

قرارداد 



احراز شرایط طرف قرارداد

اسم شرکت•

شماره ثبتی•

شناسه ملی•

کد اقتصادی•

نمایندگان مجاز شرکت•

نشانی•

اسم انتخابی برای شرکت•



مدت قرارداد 

خ 
ری

تا
ی 

ان
مع

اد
رد

را
ق

تاریخ شروع قرارداد•

طول مدت اعتبار قرارداد •

زمان انجام تعهد•

زمان امضاء قرارداد•



اختالفحل•
سمتيقیاكاملاجرايیاوتفسیروتعبیردرقراردادطرفینبرايكهموارديدر•

:طریقازموضوعگردد،حادثنظرياختالفقرارداداز

سازشوصلحومذاکرهطریقاز1.

قضاییصالحیتدارقضاییمرجعارجاع2.

داوریبهارجاع3.



داصالح یاالحاق قراردا

وقراردادوادمدرتغييريااصالحهرگونه:اينکهبهتصريح
يامممتهرگونهالحاقبهنيازياومربوطههايپيوست

طرفينتوافقجلبباصرفاًها،پيوستوقراردادبهمکمل
.بودخواهدميسرقرارداد



محرمانگیشرط

مفاد این قرارداد و اطالعات مبادله شده در جریان مذاکرات محرمانه بوده و

حق افشای آن را ندارد مگر به مراجع ذیصالح قانونی در قرارداد طرف 
.صورت نیاز و لزوم با اعالم قبلی به طرف مقابل



نمونه شرط محرمانگی..................

ی مجاز

مجری  متعهد می گردد که نتیجه فعالیت های خود در حوزه موضوع قرارداد را 

اعم از دانش و تکنولوژی تولید شده، اطالعات مرتبط با نرم افزارها ،لیست

مشتریان،وب سایت، دامنه ها، حساب کاربری ، مجموعه کدهای توسعه یافته، 

اموال و دارایی ، جایگاه اعتباری وب سایت و غیره را در طول مدت قرارداد و 

حقوق مالکیت معنوی همه فعالیت ها و دارایی های کارفرما قراداد در حوزه 

موضوع قرارداد اعم از موارد فوق الذکر را به صورت امانت در اختیار داشته و

ظ و تمامی مساعی خویش را در جهت تامین امنیت فیزیکی و سایبری برای حف

ز جلوگیری از بازنشر و کپی برداری بکار گیرد، در صورت حدوث هر یک ا

موارد فوق کارفرما قرارداد در جهت تامین خسارات مالی و معنوی می تواند در 
.خصوص طرح دعاوی کیفری و حقوقی در مراجع قضایی اقدام نماید
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تشکر از همراهی شما 

رویا هایت را زندگی کن
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