تاریخ 99/--/-- :
شماره ------ :

بسمه تعالی
قرارداد
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طرفین قرارداد

 -1-1شـــرکت هـــوش ثـــروت دارا آفـــرین ثبـــت شـــده تحـــت شـــماره  67726و شناســـه ملـ ـی  14008243471در اداره ثبـــت شـــرکت هـــای مشـــهد بـــه نماینـــد ی صـــاحب
امضـــاء مجـــا ،شـــرکت ،بـــه نشـــانی :مشـــهد دانشـــگاه  3صـــاحب الزمـــان  28درب اداری مجتمـــع رضـــوان طبقـــه  3واحـــد  302کـــه در ایـ ـن قـــرارداد «شرررر

»

نامیده می شود.
 -1-2شخص متقاضی با مشخصات مطابق با جدول ،یر که در این قرارداد «کاربر» نامیده می شود:
مشخصات کاربر
نام و نام خانواد ی :
کد ملی:
وضعیت تاهل:
تلفن ثابت:
نشانی محل سکونت :

تاریخ تولد:
محل صدور:

نام پدر:
شماره شناسنامه:
تعداد فر،ند:
تلفن همراه:

کد پستی :

مشخصات معتمد (شخص معتمد بایستی فردی به غیر ا ،اقوام درجه یک کاربر مربی باشد)
نسبت معتمد با کاربر:
نام و نام خانواد ی معتمد:
تلفن همراه معتمد:
شماره تلفن ثابت معتمد:
تبصــره  – 1کــاربر در ،مــان تن ــیم قــرارداد متعهــد اســت تصــویر شناســنامه ،رو و رهــر کــارت ملــی و عکــ پرســنلی خــود را بــه شــرکت اراهــه دهــد یــا در ســایت
شرکت بار زاری نماید و صحت و اصالت مدارک مذکور مورد تایید کاربر است.
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موضوع قرارداد

حـــق اســـتفاده و بهـــره بـــرداری موقـــت ا ،نـــرم افـــزار شـــرکت بـــه نـــام باشـــگاه کـ ـ

فلـــو ) (CASHFLOW CLUBبـــه مـــدت قـــرارداد حاضـــر و مطـــابق شـــرایط

قراردادی.
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مدت قرارداد

ایـ ـن قـــرارداد ا ،تـــاریخ  ………………….بـــه مـــدت یکســـال معتبـــر و ،م ا جـــرا اســـت و پـ ـ

ا ،انقضـــاء مـــدت ،بـــه صـــورت خودکـــار تمدیـ ـد خواهـــد شـــد مگـــر در

صورت تحقق هر یک ا -1 ،اعالم و ابالغ فسخ قرارداد توسط طرفین -2 ،غیر فعال کردن کاربر توسط شرکت.
 -4مبلغ قرارداد
بــه ا،ای هــر دریــافتی ا ،کــاربر عضــو (هزینــه اراهــه خــدمات) بخشــی مطــابق بــا جــدول حــق الزحمــه کــاربر مربــی کــه پیوســت شــماره یــک قــرارداد مــی باشــد کســر و بــه
کاربر پرداخت می ردد و باقی مانده به عنوان حق استفاده و بهره برداری ا ،نرم افزار (کمیسیون) متعلق به شرکت خواهد بود.
تبصــره  -2طــرفین توافــق مــی کننــد شــرکت محــق در ت ییــر میــزان حــق الزحمــه کــاربر مربــی یــا حــق اســتفاده و بهــره بــرداری ا ،نــرم افــزار خواهــد بــود کــه برابــر
شــرایط و مــاده  10قــرارداد بــه کــاربر اعــالم و ابــالغ خواهــد شــد .کــاربر بــا امضــای قــرارداد رضــایت و موافقــت خــود را نســبت بــه اعمــال ت ییــر فــود در میــزان حــق
استفاده و بهره برداری ا ،جانب شرکت اعالم می کند.
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تعهدات کاربر
 -5-1کــاربر متعهــد و ملتــزم اســت حــق اســتفاده و بهــره بــرداری حاصــل ا ،خــدمات اراهــه شــده ا ،طریــق نــرم افــزار باشــگاه کــ

فلــو را بــه شــرکت پرداخــت

کند.
 -5-2کــاربر متعهــد بــه عــدم افشــای اطالعــات کــاربران عضــو کــه در اختیــار وی قــرار مــی یــرد مــی باشــد .در صــورت عــدم رعایــت ایــن موضــوع ــه بــه
صــورت کلــی یــا بــه صــورت جزهــی ،ــه در مــدت قــرارداد یــا بعــد فســخ قــرارداد و غیرفعــال بــودن کــاربر ،ــه ا ،ســوی کــاربر یــا بــه واســطه شــخص ثالــ
مــرتبط بــا کــاربر ،شــرکت حــق فســخ فــوری قــرارداد حاضــر ،دریافــت خســارت بــه تشــخیص شــرکت و مســدود کــردن حســاب کــاربری وی را خواهــد
داشت.

نام نماینده شرکت :
تاریخ ،مهر و امضا شرکت

هوش ثروت دارا آفـرین
با مسئولیت محدود /شماره ثبت 67726 :

نام کاربر :
تاریخ ،امضاء و اثر انگشت کاربر
مشهد دانشگاه  3صاحب الزمان  28درب اداری مجتمع رضوان طبقه  3واحد 302
کد پستی  9139685159 :تلفن 05137051423 :

تاریخ 99/--/-- :
شماره ------ :

 -5-3کــاربر تاییــد و اقــرار مــی کنــد کــه هیچگونــه رابطــه اســتخدامی و کــاری مشــمول قــانون کــار بــا شــرکت نداشــته و نــدارد و صــرفا نــامبرده ،اســتفاده کننــده
ا ،خــدماتی اســت کــه ا ،طریــق نــرم افــزار باشــگاه کــ فلــو و بــه من ــور معرفــی کــاربر عضــو بــه قصــد تســهیل اراهــه خــدمات آمو،شــی بــه وی عرضــه مــی
شــود .همچنــین کــاربر حــق ــرفتن هــیچ ونــه ــواهی مبنــی بــر اشــت ال بــه کــار بــرای شــرکت تحــت هــر عنــوان اعــم ا ،تعهــد حقــوقی و ــواهی اشــت ال
و غیره نداشته و نخواهد داشت.
 -5-4پایبنـــدی بـــه رفتـــار اجتمـــاعی ،شـ ـ لی ،اخالقـ ـی مناســـب و قـــانونی و رعایـ ـت کلیـ ـه ضـــوابط ،قـــوانین و مقـــررات جمهـــوری اســـالمی ایـ ـران و آیـــین نامـــه
انضــباطی شــرکت در ،مــان اســتفاده ا ،خــدمات شــرکت و اراهــه خــدمات آمو،شــی و بــه عنــوان کــاربر شــرکت بــر عهــده کــاربر بــوده و شــرکت کــه صــرفا
اراهــه دهنــده خــدمات نــرم افــزاری اســت نقشــی در ایــن میــان نخواهــد داشــت و نهایتــا کلیــه مســئولیتهای کیفــری و حقــوقی ناشــی ا ،جــراهم و تخلفــات
احتمــالی کــاربر بــر اســاش اصــل شخصــی بــودن جــرم و مجــا،ات منــدرو در قــانون مجــا،ات اســالمی و اصــل جبــران ،یــان توســط وارد کننــده ضــرر در
قــانون مســئولیت مــدنی ،بــر عهــده کــاربر بــوده و شــرکت هیچگونــه مســئولیتی اعــم ا ،کیفــری و حقــوقی در قبــال ایشــان و یــا اشــخاث ثالــ اعــم ا،
حقیقی و حقوقی نخواهد داشت.
 -5-5کــاربر تاییــد مــی کنــد کــه در ارتبــاع بــا فعالیــت خــود ا ،کلیــه قــوانین و مقــررات مربــوع بــه کــار و بیمــه هــای تــامین اجتمــاعی و همچنــین قــوانین مربــوع
بــه مالیــات ،عــوار  ،امــور صــنفی و ن ــایر آن کــامال مطلــع بــوده و ا ،ایــن حیــ در صــورت عــدم اجــرای قــوانین و مقــررات مربــوع ا ،ســوی کــاربر هــیچ
ونه مسئولیتی متوجه شرکت نخواهد بود.
 -5-6ن ــر بــه اینکــه کــاربران عضــو ا ،طریــق نــرم افــزار باشــگاه کــ

فلــو بــا کــاربر ارتبــاع پیــدا کــرده و ا ،خــدمات وی بــرای دریافــت آمــو،ش هــا و ســایر

خــدمات اســتفاده مــی کننــد ،کــاربر مورــا اســت بــرای حفــا اعتبــار ،نــام ،شــهرت و برنــد باشــگاه کــ

فلــو ،کلیــه ضــوابط اخالقــی و پســندیده ،شــئون

شــرعی ،رفتــار احتــرام آمیــز ،امانــت داری و کلیــه قــوانین و مقــررات جمهــوری اســالمی ایــران را در ارتبــاع بــا کــاربر عضــو رعایــت کنــد .همچنــین کــاربر
متعهــد اســت کــه ــار وب توصــیه هــای شــرکت ا ،قبیــل نــوع رفتــار بــا کــاربر عضــو ،وضــعیت رــاهری مناســب ،شــیوه اراهــه آمــو،ش هــا و خــدمات
شـــرکت و غیــره را رعایــت کنـــد و در هـــر حـــال خـــود کـــاربر منحصـــرا مســـئول و پاســـخگوی هـــر ونـــه اعتـــرا

و شـــکایات احتمـــالی کـــاربران عضـــو در

رابطــه بــا نــوع عملکــرد ،رفتــار و غیــره خــود خواهــد بــود .کــاربر بــه هــیچ عنــوان راســا مجــا ،بــه حــل اخــتال ا ،طری ـق تمــاش بــا کــاربر عضــو نبــوده و صــرفا
می بایست ا ،طریق پشتیبانی شرکت اقدام به طرح شکایات بر علیه کاربر عضو یا حل اختال با وی نماید.
 -5-7کــاربر متعهــد و ملتــزم اســت جهــت اهــرا ،هویــت خــود تصــویر واقعــی کــارت ملــی و شناســنامه ،یــک قطعــه عکــ

 ،3×4ــزارش اعتبارســنجی مــالی و

نشــانی ،ثبــت نــام ســامانه ثنــا و هــر مــدرک دیگــری را کــه مــورد نیــا ،شــرکت باشــد در اختیــار شــرکت قــرار دهــد .در غیــر ایــن صــورت شــرکت مجــا ،بــه
فسخ قرارداد و مسدود کردن حساب کاربری وی خواهد بود.
 -5-8کــاربر متعهــد مــی شــود کــه حــق دسترســی و بهــره بــرداری ا ،نــرم افــزار موضــوع قــرارداد را بــه هــیچ شــخص حقیقــی و یــا حقــوقی ثالــ وا ــذار نکنــد و
تنهــا شخصــا و بــا مباشــرت مســتقیم خــود ا ،ایــن نــرم افــزار اســتفاده کنــد .در غیــر ایــن صــورت ،شــرکت مــی توانــد نســبت بــه فســخ فــوری قــرارداد حاضــر و
مســـدود کـــردن حســـاب کـــاربری وی اقـــدام کنـــد .همچنــین در فاصـــله اســـتفاده ا ،نـــرم افـــزار ا ،ســـوی شخصــی غیــر ا ،کـــاربر تـــا ،مـــان مســـدود شـــدن
حساب کاربری ،تمامی مسئولیت های قراردادی و قانونی متوجه شخص کاربر خواهد بود.
 -5-9کــاربر متعهــد و ملتــزم اســت در طــول مــدت قــرارداد حاضــر و پــ

ا ،انقضــاء مــدت یــا اعمــال فســخ و مســدود کــردن حســاب کــاربری وی تــا ابــد ،بــا هــیچ

شـــخص حقیقـ ـی یـ ـا حقـــوقی دیگـــری در ،مینـــه موضـــوع قـــرارداد (اشـــخاث حقیقـــی و حقـــوقی مشـــابه) همکـــاری نکنـــد و حـــق جمـــع آوری اطالعـــات
کــاربران عضــو و دعــوت ا ،آنهــا بــرای اراهــه خــدمات آمو،شــی موضــوع قــرارداد بــه صــورت مســتقیم توســط خــود یــا ســایرین ،ــه بــه نــام باشــگاه کــ فلــو
و یــا بــه هــر نــام دیگــری نــدارد و بایــد کلیــه خــدمات موضــوع قــرارداد را صــرفا و انحصــارا ا ،شــرکت هــوش ثــروت دارا آفــرین دریافــت کنــد .در غیــر ایــن
صـــورت شـــرکت حـــق فســـخ فـــوری قـــرارداد حاضـــر ،دریافـــت خســـارت بـــه تشـــخیص شـــرکت و مســـدود کـــردن حســـاب کـــاربری وی را خواهـــد داشـــت.
وصــول تمــام یــا قســمتی ا ،خســارات و وجــه التــزام ایــن قــرارداد ا ،اعتبــار ریــالی کــاربر نــزد شــرکت بالمــانع اســت و یــا در صــورت عــدم کفایــت مطالبــات
کــاربر بــرای جبــران خســارات وارده و وجــه التــزام منــدرو در بنــد  ، 5-15شــرکت مجــا ،خواهــد بــود نســبت بــه مطالبــه آنهــا ا ،کــاربر ا ،طریــق مراجــع
ذیصالح قضایی اقدام کند.
 -5-10کاربر متعهد و ملتزم است تمامی همکاری های ،م را برای انجام فرایندهای شرکت اعم ا ،تجهیز ،آمو،ش و ن ارت انجام دهد.
 -5-11در صــورتی کــه عــدم انجــام تعهــدات قــانونی و قــراردادی توســط کــاربر نســبت بــه کــاربر عضــو یــا هــر شــخص دیگــر موجــب الــزام شــرکت ا ،طریــق
مراجــع اعــم ا ،قضــاهی و اداری و اشــخاث ذیصــالح بــه پرداخــت وجهــی تحــت هــر عنــوان اعــم ا ،جــزای نقــدی یــا خســارت بــه هــر عنــوان بــه اشــخاث
ثالــ اعــم ا ،حقیقــی و حقــوقی ،دولتــی و خصوصــی شــود کــاربر متعهــد و ملتــزم اســت کلیــه وجــوه مــذکور را بــه شــرکت پرداخــت کنــد .در ایــن صــورت
شــرکت مجــا ،خواهــد بــود نســبت بــه وصــول و برداشــت خســارات وارده ا ،محـــل مطالبــات کــاربر بــدون نیــا ،بــه طــی هیچگونــه تشــریفات قـــانونی و
قضایی اقدام کند.
 -5-12کــاربر بــا مطالعــه کامــل مقــررات ،آیــین نامــه هــا ،دســتورالعمل هــا و ضــوابط شــرکت کــه در ســایت ،کانــال و پــی شــرکت وارد ردیــده اســت ،اقــرار و
تاهیــد مــی کنــد ا ،مفــاد آنهــا مطلــع بــوده و بــا آ ــاهی کامــل متعهــد و ملتــزم اســت کلیــه مقــررات ،آیــین نامــه هــا ،ضــوابط و دســتورالعمل هــای شــرکت ا،
جملــه قــوانین و مقــررات ،شــرایط حــریم خصوصــی ،جــدول حــق الزحمــه کــاربران مربــی و آیــین نامــه انضــباطی کــاربران مربــی را کــه بــه عنــوان پیوســت

نام نماینده شرکت :
تاریخ ،مهر و امضا شرکت

هوش ثروت دارا آفـرین
با مسئولیت محدود /شماره ثبت 67726 :

نام کاربر :
تاریخ ،امضاء و اثر انگشت کاربر
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تاریخ 99/--/-- :
شماره ------ :

هــای ایــن قــرارداد محســوب مــی شــود رعایــت و عمــل کنــد .همچنــین کــاربر ضــمن اعــالم پایبنــدی بــه کلیــه مــوارد فــود ،موافقــت و رضــایت خــود را
نســـبت بـــه تمکــین کـــردن ا ،تصـــمیمات مراجـــع و اشـــخاث تصـــمیم یرنـــده شـــرکت در خصـــوث اعمـــال ضـــمانت اجراهـــای مربوطـــه ا ،جملـــه تنبیهـــات
منــدرو در آیــین نامــه انضــباطی و تصــمیمات کمیتــه انضــباطی شــرکت اعــالم مــی کنــد و بــدین وســیله کلیــه حقــود خــود را نســبت بــه اعتــرا بــه
تصمیمات مذکور اسقاع می کند.
 -5-13ن ــر بــه اینکــه شــرکت بــا اراهــه خــدمات نــرم افــزاری ،بــه منزلــه یــک واســط عمــل کــرده و تنهــا ارتبــاع میــان کــاربران عضــو متقاضــی آمــو،ش و کــاربران
مربــی اراهــه دهنــده آمــو،ش را تســهیل مــی کنــد ،ضــامن صــالحیت ،رفتــار و اعمــال کــاربران عضــو در مقابــل کــاربر مربــی نبــوده و هــیچ ونــه مســئولیت
حقوقی و کیفری در این خصوث و اتفاقات حین بر زاری آمو،ش ها نخواهد داشت.
 -5-14کــاربر متعهــد و مکلــا اســت کلیــه تعهــدات منــدرو در آیــین نامــه انضــباطی شــرکت را کــه بــه عنــوان پیوســت شــماره دو ایــن قــرارداد اســت رعایــت
نموده و در صورت تخلا ،ملزم به پرداخت وجه التزام تعیین شده در بند  5-15می باشد.
 -5-15کــاربر متعهــد و مکلــا اســت کلیــه تعهــدات و الزامــاتی را کــه در ایــن قــرارداد قیــد ردیــده اســت رعایــت نمــوده و در صــورت تخلــا (تــاخیر یــا عــدم
انجــام تعهــد) ،شــرکت عــالوه بــر حــق الــزام بــه انجــام تعهــد ،مســتحق وصــول مبلــغ ده میلیررون تومرر ن بــه عنــوان وجــه التــزام قــراردادی ا ،کــاربر اســت.
وصــول تمــام یــا قســمتی ا ،خســارات و وجــه التــزام فــود ا ،اعتبــار ریــالی کــاربر نــزد شــرکت بالمــانع اســت و یــا در صــورت عــدم کفایــت مطالبــات کــاربر
برای جبران خسارات وارده و وجه التزام فود ،شرکت مجا ،خواهد بود نسبت به مطالبه آنها ا ،کاربر ا ،طریق مراجع قضایی اقدام کند.
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تعهدات شرکت

 6-1شرکت متعهد می شود به محض اطالع ،نسبت به رفع عیوب و خرابی های احتمالی نرم افزار اقدام کند.
 6-2شرکت متعهد می شود کلیه آمو،ش های ،م به من ور استفاده کاربران مربی ا ،نرم افزار را انجام دهد.
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شرایط خاتمه قرارداد
 -7-1خاتمــه مــدت قــرارداد :قــرارداد بالفاصــله پــ

ا ،اعمــال هــر یــک ا ،شــرایط منــدرو در مــاده  3قــرارداد خاتمــه یافتــه و کــاربر متعهــد بــه انجــام تشــریفات

مربوطه و تسویه حساب کامل با شرکت می باشد.
 -7-2فســخ قــرارداد :شــرکت حــق دارد بــدون مراجعــه بــه مراجــع قضــاهی یــا ســایر مراجــع ذیصــالح ،در صــورت احــرا ،شــرایط فســخ کــه در قــرارداد و قــانون قیــد
ردیــده اســت اقــدام بــه فســخ قــرارداد و غیــر فعــال کــردن کــاربر نســبت بــه اســتفاده ا ،نــرم افــزار کنــد و کــاربر ضــمن پــذیرش تصــمیمات شــرکت حــق
هر ونــه اعتراضــی در ایــن خصــوث را ا ،خــود ســلب و ســاقط مــی کنــد، .م بــه توضــیح اســت کــه غیــر فعــال کــردن کــاربر توســط شــرکت دلیــل فســخ
قرارداد است.
 -7-3کــاربر مورــا مــی باشــد در صــورت تمایــل بــه قطــع همکــاری در موضــوع قــرارداد ،قصــد خــود را یــک مــاه قبــل بــه شــرکت اعــالم نمایــد و انجــام خواســته
مذکور موکول به تسویه حساب کامل با شرکت و اتمام کلیه تعهدات کاربر ه در ذشته و ه حال نسبت به کاربران عضو می باشد.
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تصدیقات قراردادی

کــاربر در کمــال صــحت عقــل و اراده اقــرار مــی کنــد واجــد کلیــه شــرایط قــانونی و قــراردادی نســبت بــه اســتفاده ا ،خــدمات شــرکت جهــت اراهــه خــدمات آمو،شــی ا،
جملــه عــدم ســوء پیشــینه ،عــدم اعتیــاد بــه مــواد مخــدر و مشــروبات الکلــی و عــدم اســتعمال و مصــر آنهــا بــوده و همچنــین اقــرار مــی کنــد کلیــه ارهــارات ،اعالمــات،
تاهیدیــه هــا ،محتویــات و منــدرجات ایــن قــرارداد و اطالعــات اعالمــی و مــدارک اراهــه شــده بــه شــرکت و هــر آنچــه کــه در آینــده اعــالم و اراهــه مــی شــود منطبــق بــا واقــع
و حقیقــت اســت .در صــورتیکه بــه هــر دلیــل اعــم ا ،اعــالم مراجــع و اشــخاث ،خــال ارهــارات کــاربر اعــالم یــا احــرا ،شــود شــرکت محــق اســت ضــمن غیــر فعــال
کردن داهمی کاربر به جهت تخلا نامبرده برابر بند  5-15اقدام به وصول وجه التزام مندرو در قرارداد کند.
تبصره - 3احرا ،شرایط و اعمال فسخ و غیر فعال کردن کاربر با شرکت است و کاربر حق هیچ ونه اعتراضی نسبت به آن را نداشته و نخواهد داشت.
تبصره -4محل اقامه و طرح دعوی ناشی ا ،اختالفات و یا اقدامات قضایی این قرارداد ،محل اقامت شرکت یا مجامع ذیصالح قضایی مشهد تعیین ردید.
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حوادث غیر قابل پی

بینی (قوه قاهره یا فورش ماژور)

 -9-1در صــورت بــرو ،هــر ونــه حادثــه خــارجی ا ،جملــه بالیــای طبیعــی کــه غیــر قابــل پــی بینــی و رفــع بــرای طــرفین باشــد و مــانع ا ،اجــرای مــوقتی یــا
داهمــی تعهــدات طــرفین ــردد ،انجــام تعهــدات طــرفین تــا رفــع آن معلــق خواهــد شــد .در صــورتی کــه اجــرای تعهــدات قــراردادی پــ ا ،تعلیــق بــه جهــت
طو نی بودن یا ا ،بین رفتن امکانات میسر نگردد قرارداد فسخ خواهد شد.
 -9-2در صــورتیکه حادثــه خــارجی داخــل در مصــادیق قــوه قــاهره نبــوده لــیکن مــانع ا ،اجــرای تعهــدات مــوقتی یــا داهمــی شــرکت شــود ا ،جملــه قطــع شــدن
ســـروی

هـــای اینترنتـ ـی ،تصـــمیمات ،م ا جـــرای مراجـــع ذیصـــالح و مـــوارد فنـ ـی ،شـــرکت تـــا رفـــع آن متعهـــد بـــه اجـــرای قـــرارداد نیســـت و در ایـ ـن

خصوث کاربر حق طرح ادعایی نسبت به شرکت را اعم ا ،حقوقی و اداری نخواهد داشت.

نام نماینده شرکت :
تاریخ ،مهر و امضا شرکت
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تاریخ 99/--/-- :
شماره ------ :

 -10توافق ا ،راه دور
 -10-1طــرفین توافــق مــی کننــد جهــت مبادلــه آســان اطالعــات ،کلیــه ت ییــرات و الحاقیــه هــای قــرارداد حاضــر اعــم ا، ،مــان قــرارداد ،ت ییــر و اضــافه کــردن
شــروع ا ،جملــه افــزای حــق اســتفاده و بهــره بــردای ا ،نــرم افــزار ،اعمــال حــق فســخ و ارســال اخطاریــه و ابالغیــه هــای مربــوع بــه شــرکت ا ،طریــق
نــرم افــزار شــرکت بــه عمــل آیــد و طــر قــرارداد ضــمن پــذیرش اطــالع ا ،شــرایط و رونــد اجرایــی توافــق ا ،راه دور و بــه صــورت الکترونیکــی ،موافقــت
خود را نسبت به اعمال هر ونه شرایط و توافق جدید را ا ،طریق فضای مجا،ی و به صورت الکترونیکی اعالم می کند.
 -10-2حســاب کــاربری ایجــاد شــده بــرای کــاربر ،متعلــق بــه شــخص کــاربر و اســتفاده ا ،آن قــاهم بــه شــخص نــامبرده و غیــر قابــل انتقــال اســت ،کلیــه مســئولیت
هــای مربــوع بــه حفــا و حراســت ا ،حســاب کــاربری بــر عهــده کــاربر اســت ،کــاربر ضــمن پــذیرش کلیــه مســئولیت ناشــی ا ،اســتفاده حســاب کــاربری،
همــه داده پیــام هــای صــادره ا ،طریــق حســاب کــاربری مــذکور اعــم ا ،شــکل ،عبــارت ،تاییدیــه ،انتخــاب اشــکال و تاییــد آنهــا را منتســب بــه خــود دانســته
و هر ونه ادعایی نسبت به انکار ،تردید و جعل داده پیام های ارسال شده ا ،ناحیه کاربر غیر قابل استماع و مردود است.
 -10-3کــاربر اقــرار مــی کنــد هــر ونــه رویــه ،اشــکال ،عبــارات مبــین تاییــد و اعــالم قبــولی و تصــدیق داده پیــام هــای صــادره ا ،طــر شــرکت بــه منزلــه امضــاء
الکترونیکی و قبولی محسوب می شود و هر ونه ادعایی نسبت به امضا و قبولی مذکور غیر قابل استماع و مردود است.
 -10-4کــاربر بــا امضــاء قــرارداد قصــد و اراده خــود را نســبت بــه پــذیرش انعقــاد هر ونــه اقــدام و عمــل حقــوقی ا ،جملــه عقــود و معــامالت ا ،راه دور و ا ،طریــق
نرم افزار و الکترونیکی اعالم می کند.
 -10-5کلیــه رویــه هــای حقــوقی و فنــی اعــم ا ،احــرا ،هویــت کــاربر ،ایجــاب و قبــول ،امضــا الکترونیکــی و تاییدیــه هــای مــرتبط اراهــه شــده توســط شــرکت جهــت
انعقــاد قــرارداد الکترونیکــی بــا کــاربر ا ،طریــق ســایت یــا اپلیکیشــن ،مــورد قبــول کــاربر بــوده و هــر ونــه روش فنــی جهــت تن ــیم قــرارداد ا ،جملــه
ایجاب و قبول به مثابه توافق کتبی است و هر ونه ادعایی اعم ا ،انکار و تردید نسبت به قرارداد الکترونیکی غیر قابل استماع و مردود است.
 -10-6بــا توجــه بــه انعقــاد قــرارداد حاضــر بــه صــورت الکترونیکــی و در فضــای مجــا،ی ،کــاربر قبــولی خــود نســبت بــه تعیــین اقامتگــاه شــرکت را بــه عنــوان محــل
انعقاد قرارداد اعالم می کند.
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سایر شرایط
 -11-1هیچ یک ا ،مواد و مفاد قرارداد حاضر به معنای شراکت ،وجود رابطه کار ر و کارفرمایی و پیمانکاری بین کاربر و شرکت نبوده و نخواهد بود.
 -11-2هیچ یک ا ،طرفین جز با توافق کتبی طر دیگر حق وا ذاری تکالیا و حقود مندرو در این قرارداد را به اشخاث ثال ندارد.
 -11-3این قرارداد هر ونه توافق یا ترتیبات شفاهی یا کتبی را که ممکن است در ذشته بین طرفین واقع شده باشد ،فسخ می کند.

 -12شرایط و نحوه تسویه حساب کاربر و شرکت:
در پای ـان هــر مــاه بــا توجــه بــه میــزان عملکــرد کــاربر مطــابق بــا جــدول حــق الزحمــه کــاربر مربــی کــه پیوســت شــماره یــک قــرارداد مــی باشــد ،محاســبه حــق الزحمــه کــاربر
صورت می یرد و شرکت حداکثر تا دهم ماه بعد اقدام به تسویه قطعی با کاربر می نماید.
 -13نمایند ان شرکت
بــا توجــه بــه مصــوبات منــدرو در پیوســت شــماره دو ایــن قــرارداد (آیــین نامــه انضــباطی کــاربران مربــی) هــر شــخص یــا اشخاصــی کــه توســط شــرکت جهــت رســید ی
بــه اعمــال ،رفتــار و کــردار کــاربران مربــی بــا هــر عنــوانی اعــم ا ،کمیتــه انضــباطی و همچنــین اتخــاذ تصــمیم و اعمــال ضــمانت اجراهــا ،تشــویقات و تصــمیمات برابــر
ایــن قــرارداد و آیــین نامــه هــای مــذکور و هــر ونــه مصــوبه و دســتورالعمل و تصــمیمات دیگــر در حــال و آینــده معرفــی مــی شــوند بــه عنــوان نماینــد ان قــانونی شــرکت
بــوده و تصــمیمات و اقــدامات نامبرد ــان بــه ماننــد تصــمیمات شــرکت بــر اســاش اختیــارات و مصــوبات مــذکور مــورد تاییــد کــاربر اســت و کــاربر حــق خــود را ا ،هــر
ونه اعترا

نسبت به تصمیمات و اقدامات مذکور سلب و ساقط نموده و ملزم و مکلا به اجرای تصمیمات مذکور است.

 -14اقامتگاه قانونی طرفین
نشــانی هــای اعــالم شــده ا ،ســوی شــرکت و کــاربر منــدرو در ایــن قــرارداد اقامتگــاه قــانونی تلقــی و کلیــه مکاتبــات ارســالی ا ،ســوی هــر یــک ا ،طــرفین یــا مراجــع
قانونی به نشانی مذکور ابالغ شده محسوب می شود ،مگر اینکه طرفین قبال ت ییر نشانی را به طور کتبی به یکدیگر اطالع داده باشند.
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نسخ قرارداد :

ایــن قــرارداد در  1نســخه بــین طــرفین و در شــهر مشــهد تن ــیم و طــرفین در کمــال صــحت ســالمت عقــل و اراده اقــدام بــه امضــای قــرارداد نمــوده و برابــر قــانون ا،
جملـــه مـــواد  328 ،220 ،219 ،10قـــانون مـــدنی بـــین طـــرفین و قـــاهم مقامـــان قـــانونی آنهـــا ،م ا جـــرا و ،م ا تبـــاع اســـت .ایـــن قـــرارداد در  15مـــاده و  3تبصـــره
تن یم و به امضاء طرفین رسید.

نام نماینده شرکت :
تاریخ ،مهر و امضا شرکت

هوش ثروت دارا آفـرین
با مسئولیت محدود /شماره ثبت 67726 :

نام کاربر :
تاریخ ،امضاء و اثر انگشت کاربر
مشهد دانشگاه  3صاحب الزمان  28درب اداری مجتمع رضوان طبقه  3واحد 302
کد پستی  9139685159 :تلفن 05137051423 :

تاریخ 99/--/-- :
شماره ------ :

شم ره یک

پیوس

جدول حق الزحمه ربر مربی
شرح خدم

ردیف
1

کار اه آمو،ش با،ی ک

2

جلسه تکرار و تمرین با،ی ک

3
4

حق الزحمه ربر مربی

هزینه خدم
با رعایت حداقل هزینه اعالمی توسط شرکت،
تعیین هزینه خدمت به انتخاب کاربر است.
با رعایت حداقل هزینه اعالمی توسط شرکت،
تعیین هزینه خدمت به انتخاب کاربر است.
تعیین هزینه خدمت به انتخاب کاربر است.
تعیین هزینه خدمت به انتخاب کاربر است.

فلو
فلو

جلسه دورهمی شبکه سا،ی
اردوی تفریحی آمو،شی

حق استف ده و بهره برداری از
نرم افزار ب شگ ه ش فلو

 %80هزینه اراهه خدمات دریافتی

 %20هزینه اراهه خدمات دریافتی

 %80هزینه اراهه خدمات دریافتی

 %20هزینه اراهه خدمات دریافتی

 %80هزینه اراهه خدمات دریافتی
 %80هزینه اراهه خدمات دریافتی

 %20هزینه اراهه خدمات دریافتی
 %20هزینه اراهه خدمات دریافتی

نک ت ق بل توجه :
-1

در صورت ایجاد پروموشن تخفیفی و یا اراهه خدمات سا،مانی با توجه به اعمال تخفیا روهی برای سا،مان مورد ن ر ،مبلغ نهایی دریافتی ا ،کاربر عضو مبنای محاسبه جدول
فود خواهد بود.
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بخ عمده ای ا ،حق استفاده و بهره برداری ا ،نرم افزار که در اختیار شرکت قرار می یرید صر اراهه تخفیفات موردی به کاربران و اجرای طرح های با،اریابی و تبلی ات و
توسعه ،یرساخت های پیشخوان باشگاه ک فلو می ردد.
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حق الزحمه با،اریابی پ ا ،راه اندا،ی ،یرساخت های نرم افزاری مورد نیا ،اجرای "طرح معرفی به دوستان" در پیشخوان باشگاه ک فلو به این جدول افزوده خواهد شد (،مان
نامعلوم است) و مربی ها ا ،محل معرفی عضو جدید متقاضی آمو،ش ،حتی با وجود اینکه خودشان مسئول اراهه خدمت به کاربر عضو نباشند نیز کمیسیون دریافت خواهند کرد.
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نوع ملزوم ت بر زاری کار اه ها و جلسات تکرار و تمرین با،ی ک

فلو برای یک نفر شامل جدول ،یر می باشد :

ردیف

ملزوم ت برگزاری

تعداد

1

بر ه های صورت وضعیت مالی و کیا پول

2

2

مداد

1

3

پاکن

1

4

مداد تراش رومیزی

1

5

ماشین حساب

1

6

فلو

1

7
8

با،ی ک

پک بهداشتی باشگاه (فقط برای کار اه آمو،ش با،ی شامل :
ماسک  +پالستیک بسته بندی)
کیا تابلوهای باشگاه ک

فلو (فقط برای کار اه آمو،ش با،ی)

1
1

نکته  :تامین و به کار یری ملزومات بر زاری آمو،ش ها (انتخاب نوع مدل هر کا به اختیار کاربر مربی می باشد ولی کیفیت در شان باشگاه مد ن ر است ).ضروری می باشد و کمبود
تجهیزات مورد قبول نیست و در صورت شکایت کاربر عضو تخلا محسوب می شود.

مفروض ت :
مفاد این پیوست توسط شرکت قابل تعدیل میباشد و در صورت اعمال ت ییر ،توسط شرکت اطالع رسانی می ردد و آ اهی کاربران مربی ا ،آن مفرو

نام نماینده شرکت :
تاریخ ،مهر و امضا شرکت

هوش ثروت دارا آفـرین
با مسئولیت محدود /شماره ثبت 67726 :

است.

نام کاربر :
تاریخ ،امضاء و اثر انگشت کاربر
مشهد دانشگاه  3صاحب الزمان  28درب اداری مجتمع رضوان طبقه  3واحد 302
کد پستی  9139685159 :تلفن 05137051423 :

تاریخ 99/--/-- :
شماره ------ :

پیوس

شم ره دو

آیین ن مه انضب طی ربر مربی
کلیات:
شرکت هوش ثروت دارا آفرین با نام تجاری باشگاه ک

فلو به من ور ارتقا کمی و کیفی فعالیتها و اراهه خدمات موضوع قرارداد تن یمی به کاربران خود و جهت استاندارد نمودن نحوه تصمیم

یری نسبت به اعمال ،رفتار و اقدامات کاربران یا هر عمل که خال شئونات اسالمی باشد و در نتیجه ملزم نمودن نامبرد ان به انجام تعهدات قراردادی ا ،جمله آنچه که در این آییننامه اشاره
شده است ،اعمال ضمانت اجراها و تشویقات مصوب نسبت به کاربران مربی خاطی به عنوان خسارت ناشی ا ،تخلا یا تاخیر در انجام تعهدات مندرو در قرارداد و تشویق جهت انجام هر ه بهتر
تعهدات قراردادی و تصمیمات شرکت که بصورت جزهی در این آییننامه قید ردیده است ،اقدام به تصویب آییننامه انضباطی ذیل مینماید و این پیوست قرارداد تن یمی با کاربران مربی به
عنوان آییننامه انضباطی کاربران مربی برابر الزامات مندرو در قرارداد و قانون ا ،جمله مواد  221 ،220 ،219 ،10و  230قانون مدنی برای آنها ،م ا تباع و ،م ا جرا میباشد.
ماده  -1تعاریا:
 1-1آییننامه انضباطی :مجموعه قواعد و اصولی که ا ،طر شرکت جهت ن ارت بر اعمال و رفتار کاربران مربی تصویب ردیده و رعایت آن برای نامبرد ان الزامی میباشد .این اصول و
قواعد ا ،جمله تعهدات قراردادی بوده که بصورت موردی قید ردیده است.
 1-2کمیته انضباطی :مجموعه اعضا معین شده توسط شرکت که بعنوان نماینده شرکت و برابر قرارداد مسئولیت رسید ی به تخلفات کاربران ا ،انجام تعهدات قراردادی مندرو در این آییننامه
و اعمال تنبیهات و تشویقات مندرو در این آییننامه را برعهده دارند.
 1-3تخلفات :اعمال ،رفتار و هر ونه اقدامی ا ،طر کاربران مربی که برابر قرارداد تن یمی انجام یا عدم انجام آن بعنوان تعهد بر عهده کاربر بوده و بموجب قرارداد بصورت کلی و این
آییننامه بصورت جزهی برای آن خسارتی معین شده باشد.
 1-4جبران خسارت :اقداماتی که در جهت رفع آثار سوء تخلفات و متنبه کردن مرتکب توسط کمیته انضباطی برای کاربر مربی خاطی برابر این آییننامه اعمال می ردد.
 1-5تشویقات :اقداماتی که با توجه به بررسی و ار،یابیهای دورهای به عمل آمده توسط واحد پشتیبانی و بر اساش سوابق خوب آنها ،معرفی و اعمال می ردد.
 1-6آیین رسید ی :مجموعه قواعد و اصولی که برای رسید ی به اعمال و رفتار مشمول این آییننامه توسط شرکت تاهید و تصویب ردیده است.
ماده  -2کمیته انضباطی:
کمیته انضباطی متشکل ا ،سه نفر نماینده ا ،سمت شرکت می باشد و جلسات کمیته با حضور کلیه اعضا رسمیت یافته و با اکثریت  2نفر ا 3 ،نفر تصمیم یری میکند و تصمیم متخذه برای
کاربر مربی و شرکت ،م ا جرا میباشد.
ماده  -3تخلفات:
تخلفات کاربران مربی با توجه به میزان خسارت وارد و تعیین شده و برحسب شدت آن به سه روه تقسیم می ردد:
 3-1تخلفات روه  :1تخلفاتی است که جنبه جزایی داشته و شرکت عالوه بر جبران خسارت تعیین شده بر اساش تشخیص نسبت به اعالم مراتب به مراجع قضایی ذیصالح اقدام مینماید.
 3-2تخلفات روه  :2تخلفات این روه شامل عدم رعایت دستورالعملها و قوانینی است که در آمو،ش و اطالعرسانیهای انجام شده توسط شرکت اعالم میشود.
 3-3تخلفات روه  :3تخلفات این روه شامل عدم رعایت دستورالعملهای کیفیتی اراهه خدمات که طی آمو،ش های اولیه و آمو،ش های تکمیلی تعلیم داده شده و همچنین عدم توجه به
اطالع رسانی ها و فراخوان های شرکت میباشد.
ماده  )4جبران خسارت:
جبران خسارت میتواند شامل یکی ا ،انواع یا برخی و یا همه موارد ذکر شده در جدول ذیل شود .مطابق با آیین رسید ی مندرو در ماده  ،6تعیین نوع جریمه و برخورد با کاربر خاطی بسته به
نوع و تعداد دفعات ارتکاب تخلا به تشخیص کمیته انضباطی پ

ا ،بررسی پرونده می باشد.

تبصره  :1اعمال یک یا برخی یا تمام ضمانت اجراهای موارد ذکر شده برای هر روه به تشخیص کمیته انضباطی ،م ا جرا است و در صورت عدم اجرا توسط مربی ،با ایشان قطع همکاری
داهمی خواهد شد و در صورت لزوم مراتب جهت پیگیری قانونی به مراجع قضایی ذیصالح اعالم خواهد شد.
تبصره  :2در مواردی که در اثر اعمال مربی (کالهبرداری و سوء استفاده و غیره) ،ضرر و ،یانی متوجه شرکت ردد ،جبران ضرر و ،یان بر اساش قرارداد تن یمی و قانون طبق تصمیم شرکت یا
رای مراجع ذیصالح به عهده مربی خواهد بود.
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تاریخ 99/--/-- :
شماره ------ :

ماده  -5مقررات تشویقی:
 5-1تشویق شامل کلیه کاربران مربیی میشود که با توجه به بررسی و ار،یابیهای دورهای به عمل آمده توسط نماینده شرکت و بر اساش سوابق خوب آنها ،معرفی می ردند.
 5-2تشویق میتواند با توجه به زارشات دریافتی بصورت موردی و با تایید مدیرعامل شرکت صورت پذیرد.
تبصره  :1هیچکدام ا ،تشویقات یا امتیا،ات در ن ر رفته شده جزء بدهی شرکت محسوب نمیشود.
تبصره  :2تنها کاربران مربی فعال در سیستم میتوانند ا ،مزایا و تشویقات دریافتی خود استفاده نمایند.
ماده  -6مراحل آیین رسید ی:
 6-1اطالع شرکت یا واحدهای تابعهی آن ا ،ارتکاب تخلفات مندرو در این آییننامه توسط کاربر مربی به هر شکل اعم ا ،زارش کاربر عضو.
 6-2بررسی و تکمیل د هل ،مدارک و مستندات مربوع به ارتکاب تخلا توسط کاربر مربی ا ،جمله ارهارات کاربر عضو و کاربر مربی ،همکاران شرکت و سوابق موجود در شرکت توسط واحد
پشتیبانی شرکت.
 6-3ارسال کلیه سوابق ا ،جمله اسناد و مدارک فود توسط واحد پشتیبانی به کمیته انضباطی.
 6-4تشکیل پرونده توسط کمیته انضباطی بر اساش ضوابط تعیین شده و تعیین وقت جهت رسید ی به تخلا ارتکابی و در صورت نیا ،،دعوت ا ،طرفین و اعضاء جلسه جهت حضور در
جلسهی رسید ی.
 6-5رسید ی به تخلا کاربر مربی توسط اعضاء کمیته و اتخاذ تصمیم نسبت به آن که میتواند مبری بودن کاربر ا ،تخلا یا مقصر بودن نامبرده و تصمیم بر اعمال ضمانت اجراهای مندرو در
این آییننامه باشد.
 6-6تصمیم اتخاذ شده توسط کمیته قطعی و قبل ا ،ابالغ به کاربر مربی قابل اجرا است و به هیچ عنوان قابل اعترا

توسط کاربر مربی نیست.

 6-7تصمیمات کمیته در  4نسخه تن یم و به صورت ،یر تو،یع می ردد -1 :جهت ابالغ به کاربر مربی  -2جهت ابالغ به مدیرعامل شرکت  -3جهت ضبط در سابقه کاربر مربی  -4جهت
بایگانی در کمیته انضباطی
 6-8اجرای رأی کمیته توسط کاربر مربی با درو در سابقه کاربر توسط شرکت.
 6-9اخذ نتیجه اجرا توسط کمیته و درو در سابقه کاربر مربی موجود در کمیته انضباطی.
تبصره  :1بسته به تشخیص شرکت ،در ،مان بررسی پرونده و تکمیل د هل ،مسئول بررسی در صورت نیا ،،اقدام به غیر فعال نمودن کاربر تا ،مان اتخاذ تصمیم کرده و در صورت عدم تمکین
کاربر مربی ا ،تصمیمات مسئول رسید ی یا کمیته انضباطی ،مراتب جهت غیر فعال نمودن کاربر به صورت موقت یا داهمی به واحد پشتیبانی اعالم خواهد شد.
تبصره  :2صحت تخلفات با تکرار زارشات ا ،جانب کاربران عضو قابل اثبات و احرا ،است و کارشناسان پشتیبانی با بررسی دفعات زارش اقدام به غیرفعالی موقت (به مدت ند رو )،جهت
جریمه و یا قطع همکاری مینمایند.
تبصره  :3در صورت عدم مراجعهی کاربر مربی در ،مان تعیین شده و یا در دسترش نبودن برای اراهه توضیحات در مورد شکایت ،جلسه کمیته انضباطی بدون درن ر رفتن توضیحات تشکیل
شده و تصمیم اتخاذ شده در این جلسه برای کاربر مربی ،م ا جرا خواهد بود و جلسه مجدد تشکیل نخواهد شد.
تبصره  :4در صورت احرا ،عدم صداقت در اراهه مدارک ،اطالعات و توضیحات بعد ا ،خاتمه رسید ی ،مورد تخلا مجددا و راسا توسط شرکت قابل بررسی است.
تبصره  :5تشخیص صحت و سقم ارهارات اراهه شده توسط کاربر عضو ،کاربر مربی و همکاران شرکت با کمیته انضباطی میباشد.
تبصره  :6نان ه کاربر مربی نسبت به پرداخت جبران ضرر و ،یان شرکت یا پرداخت نقدی اقدام ننماید شرکت مجا ،خواهد بود مبلغ را کال یا جزها ا ،اعتبار ریالی کاربر وصول نماید و یا در
صورت عدم کفایت مطالبات کاربر برای جبران خسارات وارده و وجه التزام فود ،شرکت مجا ،خواهد بود نسبت به مطالبه آنها ا ،کاربر ا ،طریق مراجع قضایی اقدام کند.
ماده  7سایر مقررات:
 7-1افرادی که قطع همکاری آنها به صورت داهم میباشد حق ثبت نام مجدد در سیستم را نخواهند داشت.
 7-2کاربران مربی ملزم به رعایت قرارداد تن یمی و کلیهی دستورالعملهایی که در ،مان جذب و آمو،ش و یا در اطالع رسانیهای باشگاه ک

فلو دریافت میکنند ،میباشند.

 7-3ادامه همکاری مربی متخلا در صورت عدم قطع همکاری داهم ممکن است مستلزم اراههی تعهدنامهی کتبی ،پرداخت جریمه ،آمو،ش مجدد و یا همهی موارد مذکور باشد.
 7-4تمامی شکایات و تخلفات ثبت شده در کارنامهی انضباطی کاربران مربی ثبت میشود.
 7-5فعال سا،ی مجدد حساب کاربری کاربر مربی مستلزم پرداخت هزینهی تعیین شده توسط شرکت ا ،جانب کاربر مربی خواهد بود.
 7-6در هر مرحله ممکن است فعال سا،ی حساب کاربری مربی منوع به دریافت مجدد تاییدیه مرکز آمو،ش شرکت ردد.
 7-7دریافت مجدد تاییدیه ا ،مرکز آمو،ش مستلزم پرداخت هزینهی تعیین شده توسط شرکت ا ،جانب کاربر مربی خواهد بود.
 7-8در مواردی ممکن است به تشخیص مدیریت ،کاربران مربی معا ا ،پرداخت هزینههای مطروحه در بندهای  7-5و  7-7ردند.
 7-9مفاد این آیین نامه توسط شرکت قابل تعدیل میباشد و در صورت اعمال ت ییر ،آ اهی کاربران مربی ا ،آن مفرو
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