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هم بنیان گذار کیست؟

به	کارآفرینی	که	کسب	وکار	یا	استارتاپی	را	آغاز	می	کند،	مؤسس	یا	بنیان	گذار	گفته	می	شود.	درصورتی	که	
را	هم	بنیان	گذار	آن	 باشند،	آن	ها	 نوپا	دخالت	داشته	 ایجاد	یک	کسب	و	کار	 کارآفرینان	متعددی	در	
هم	بنیان	گذار	 موفق	 نوپای	 کارهای	 و	 کسب		 از	 	 که	٪۹5	 می	دهند	 نشان	 می	نامند.آمارها	 کسب	وکار	
داشته	اند.	همچنین	اولین	دلیل	شکست	کسب	و	کارهای	نوپا،	خستگی	و	آشفتگی	بنیان	گذار	تنها	در	

کسب	و	کار	بوده	است.

هفت دلیل برای انتخاب هم بنیان گذار

1. پشتیبانی احساسی:	شروع	یک	کسب	وکار	بسیار	سخت	و	طاقت	فرساست؛	اما	باید	اشاره	کرد	که	
ادامه	آن	بسیار	مشکل	تر	از	شروع	است.	در	حقیقت	برای	شروع	یک	استارتاپ	باید	روزانه	به	اندازه	5	تا	
۹	نفر-ساعت	کاری	صرف	شود.	به	همین	دلیل	نیاز	است	تا	بتوانید	فشار	روحی	وارده	و	نگرانی	از	مسایل	

پیش	رو	را	به	راحتی	با	فرد	یا	افرادی	که	به	اندازه	شما	با	مسئله	دخیل	هستند،	در	میان	بگذارید.

۲. تمایل بیشتر سرمایه گذاران:	سرمایه	گذاران	تمایل	دارند	روی	کسب	و	کارهایی	سرمایه	گذاری	کنند	که	
پایداری	بیشتری	داشته	باشد.	اگر	کسب	وکار،	تنها	یک	بنیان	گذار	داشته	باشد،	ممکن	است	بنیان	گذار	
خسته	شود	و	کسب	و	کار	را	ترک	کند	و	آن	وقت	تمام	سرمایه		سرمایه	گذار	نیز	به	خطر	می	افتد.	در	صورتی	
که	بودن	دو	نفر	یا	بیشتر	باعث	می	شود	در	صورت	ترک	کسب	و	کار	توسط	یکی	از	بنیان	گذاران،	همچنان	

کسب	وکار	سرپا	بماند.

۳. تصمیم گیری های بهتر:	بودن	دو	یا	چند	نفر	در	کنار	هم	باعث	می	شود	موضوعات	از	دیدگاه	های	
متفاوتی	بررسی	شود،	در	نتیجه	ابعاد	مشکالت	بیشتر	مشخص	می	شود	و	می	توان	تصمیمات	بهتری	
گرفت.	البته	روند	بررسی	کردن	مشکالت	فقط	با	تعداد	افراد	بیشتر	بهبود	نمی	یابد،	بلکه	افراد	با	توجه	
به	گذشته	و	سوابق	خود،	می	توانند	ایده	ها	و	راه	کارهای	متفاوتی	برای	حل	موضوعات	بدهند	که	نهایتا	

باعث	بهبود	عملکرد	کسب	وکار	خواهد	شد.

۴. واگذاری مسئولیت ها به افراد دیگر:	بودن	افرادی	هم	رده	با	شما	اما	با	توانایی	های	متفاوت،	باعث	
را	 دارید	 آن	 در	 کمتری	 توانایی	 شما	 که	 کسب	وکار	 از	 دیگری	 بخش	های	 مسئولیت	 بتوانید	 می	شود	
انجام	شود	و	هم	تعادل	زندگی	شخصی	و	کاری	 واگذار	کنید.	این	کار	باعث	می	شود	هم	کارها	بهتر	

هم	بنیان	گذاران	بهبود	یابد	و	از	خستگی	های	بیش	ازحد	بکاهد.

۵. تکمیل مهارت های تیم:	امکان	ندارد	فردی	در	همه	زمینه	ها	خوب	یا	عالی	باشد.	به	طور	مثال	بعضی	
افراد	در	برنامه	ریزی	بهتر	هستند	و	بعضی	در	اجرای	برنامه	ها؛	بعضی	در	برنامه	نویسی	و	بعضی	در	
تحلیل	فرآیندها.	افراد	با	سوابق	و	مهارت	های	متفاوت	اگر	در	کنار	هم	باشند،	کسب	وکار	راحت	تر	و	بهتر	

به	مسیر	خود	ادامه	می	دهد.



4 

۶. کاهش ریسک:	توانایی،	مهارت	و	تخصص	سه	عاملی	است	که	باعث	کاهش	خطرات	در	یک	کار	
تخصصی	می	شود.	یک	کسب	وکار	برای	شروع	و	ادامه،	نیاز	به	متخصصینی	دارد	که	از	دانش	و	مهارت	

خود	برای	کاهش	ریسک	ها	استفاده	کنند.

۷. استفاده بهینه از زمان:	مهم	ترین	سرمایه	هر	کارآفرین،	زمان	اوست.	یک	کسب	وکار	به	شرطی	موفق	
می	شود	که	بنیان	گذاران	آن	بتوانند	از	زمان	به	صورت	بهینه	و	به	نفع	خود	استفاده	کنند.	بودن	چند	نفر	

در	کنار	هم،	با	تقسیم	وظایف	و	بهبود	عملکردهای	تخصصی،	باعث	استفاده	بهتر	از	زمان	می	شود.

چگونه یک هم بنیان گذار انتخاب کنیم؟

پیدا	کردن	یک	هم	بنیان	گذار	ایده	آل	اصال	کار	آسانی	نیست.	ولی	یک	کارآفرین	همانطور	که	با	خالقیت	
به	دنبال	حل	مشکالتی	می	رود	که	از	دید	اکثریت	جامعه	پنهان	است،	برای	انتخاب	یک	هم	بنیان	گذار	

خوب	نیز	می	بایست	خالقیت	به	خرج	دهد.

یک	کسب	وکار	نوپا	برای	رسیدن	به	ثبات	و	پایداری،	نیازمند	داشتن	افرادی	با	تخصص	ها	و	توانایی	های	
گوناگون	است.	در	حقیقت	برای	شروع	یک	کسب	وکار	نوپا،	به	دو	گونه	مهارت	نیاز	است:	تیم	مدیریت	
کسب	وکار	و	تیم	محصول.	دسته	اول	شامل	مهارت	های	اجرایی	است	که	کارهای	اداری،	ثبت،	مالی	و	
جذب	سرمایه	را	شامل	می	شود	و	همچنین	فردی	که	مسئول	فروش	و	بازاریابی	هست	نیز	در	این	تیم	
قرار	دارد.	در	دسته	دوم	نیز	دو	مهارت	نیاز	است،	مهارت	فنی	و	مهارت	محتوا.	مثال	اگر	قرار	است	یک	
دستگاه	پزشکی	تولید	شود	مهارت	فنی	شامل	ساخت	محصول،	و	مهارت	محتوا	شامل	بررسی	پزشکی	و	
کاربردی	آن	است.	در	ابتدای	راه	افراد	می	توانند	یک	یا	چند	مهارت	را	به	عهده	بگیرند	و	در	آن	تخصصی	
متوسط	پیدا	کنند؛	تا	زمانی	که	بتوانند	فردی	بهتر	از	خودشان	را	استخدام	کنند.	به	طور	مثال،	در	یک	
کسب	وکار	تولید	تجهیزات	پزشکی،	یک	پزشک	می	تواند	به	عنوان	هم	بنیان	گذار،	دو	مهارت	بازاریابی	و	

محتوا	را	به	عهده	بگیرد	و	یک	مهندس،	مهارت	ساخت	و	اجرایی	تیم	را	عهده	دار	شود.

توصیه	می	شود	که	تعداد	هم	بنیان	گذاران	بین	2	تا	4	نفر	باشد.	2	نفره	بودن	بسیار	سریع	و	راحت	
است،	اما	ممکن	است	خطا	را	افزایش	دهد.	تیم	4	نفره	نیز	ممکن	است	باعث	طوالنی	شدن	فرآیند	

تصمیم	گیری	شود.	به	همین	دلیل	عدد	3	به	نظر	عدد	مناسبی	است.

قبل	از	انتخاب	افراد	دیگر،	بنیان	گذار	اصلی	می	بایست	درک	صحیحی	از	خود	و	توانایی	هایش	داشته	
 )ikigai( ایکی گای	ژاپنی	فلسفه	از	گرفتن	کمک	خود،	های	توانایی	بهتر	شناخت	های	راه	از	یکی	باشد.
است.	بر	اساس	این	مفهوم،	هرکس	یک	ایکی	گای	در	زندگی	خود	دارد.	در	واقع،	ایکی	گای،	دلیل	واقعی	
هرفرد	برای	بیدار	شدن	از	خواب	است.	دلیلی	برای	لذت	بردن	از	زندگی.	این	ابزار	کمک	می	کند	تا	شما	
به	عنوان	یک	بنیان	گذار	درک	بهتری	از	تعادل	میان	عالیق	و	توانمندی	های	خود،	نیاز	دنیا،	و	مواردی	که	

دنیای	بیرون	حاضر	به	پرداخت	هزینه	برای	آن	است،	بیابید.
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چگونه ایکی گای خود را بیابیم؟

قبل	از	هرچیز،	باید	ذکر	کرد	که	هر	شخص،	ایکی	گای	مخصوص	به	خودش	را	دارد.	لذا	برای	پی	بردن	
به	توانایی	ها	و	خصوصیات	منحصر	به	فرد	خود،	می	توانید	از	نمودار	باال	کمک	بگیرید	و	به	سواالت	زیر	

جواب	بدهید:

1- شما چه کاری را در زندگی واقعا دوست دارید؟

کدام	جنبه	از	زندگی	شما،	احساسات	شما	را	به	حرکت	وا	داشته	و	احساس	واقعی	زنده	بودن	را	
به	قلب	شما	سرازیر	می	کنند؟

۲- دنیا )و یا کشور شما( در حال حاضر به چه چیزهایی نیاز دارد؟

شاید	این	سوال	برای	شفافیت	بیشتر	نیاز	به	توضیحی	داشته	باشد.	برخی	این	سوال	را	این	گونه	
مطرح	می	کنند	که	شما	اصوال	به	چه	چیزی	در	دنیا	اعتقاد	قلبی	دارید؟	دیدن	چه	چیزهایی	در	دنیا	
و	اطرافتان	قلب	شما	را	به	درد	می	آورد	یا	شما	را	بی	آن	که	بخواهید	به	حرکت	وا	می	دارد؟	بیش	
از	همه	دوست	دارید	در	دنیا	چه	تغییری	را	ایجاد	کنید؟	اصال	برای	چه	چیزی	حاضرید	زندگی	خود	

را	صرف	کنید؟
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۳- شما در چه کاری مهارت دارید؟

شما	چه	مهارت	هایی	ویژ	ه		خودتان	دارید	که	انجام	دادن	آن	برای	شما	بسیار	عادی	است؟	کدام	
کارها	را	به	نحوی	انجام	می	دهید	که	کسی	از	اطرافیان	و	افرادی	که	می	شناسید	توان	انجام	آن	کار	

را	با	کیفیت	شما	ندارد؟

۴- در ازای چه کاری پول دریافت می کنید؟

مردم	برای	کدام	یک	از	کارها	یا	خدماتی	که	شما	انجام	می	دهید	یا	می	توانید	انجام	دهید	حاضرند	
به	شما	پول	پرداخت	کنند	و	برای	آن	ارزش	قایلند؟	کدام	یک	از	نیازها	و	مسایل	مردم	به	دست	

شما	حل	می	شوند	و	مردم	حاضرند	در	ازای	آن	با	رضایت	به	شما	هزینه	ای	را	پرداخت	کنند؟

برای	درک	بیشتر	از	ترسیم	ایکی	گای	خود،	شاید	سواالت	زیر	به	شما	کمک	کنند:

	معموال	از	چه	کاری	لذت	می	برید	و	در	هنگام	انجام	آن	متوجه	گذر	زمان	نمی	شوید؟ 	
چه	کارها	یا	چیزهایی	شما	را	احساساتی	می	کنند؟ 	
انجام	 	 کامل	 مهارت	 با	 و	 سرعت	 به	 اطرافیان	 یا	 دیگران	 برخالف	 را	 کارهایی	 چه	 شما	 	

می	دهید؟
به	نظر	شما	برای	تبدیل	دنیای	اطراف	به	مکانی	بهتر	و	یا	زیباتر،	چه	کاری	از	دست	شما	 	

بر	می	آید؟
	شما	در	خودتان	چه	استعدادی	دارید	که	فکر	می	کنید	در	آینده	می	توانید	آن	را	به	خوبی	 	

توسعه	دهید؟
	برای	کمک	به	دیگران	چه	کاری	از	دست	شما	برمی	آید	که	آن	را	به	خوبی	انجام	می	دهید؟ 	
	شما	توانایی	ایجاد	چه	تغییراتی	را	در	دنیا	دارید؟ 	

به	نوعی	می	توان	گفت	یک	هم	بنیان	گذار	خوب	فردی	است	که	نیمه	دیگر	مهارت	ها	و	خصوصیات	شما	را	
داشته	باشد.	لذا	بی	راه	نیست	که	پیدا	کردن	هم	بنیان	گذار،	اهمیتی	نظیر	پیدا	کردن	شریک	زندگی	را	دارد.

ده نکته قابل توجه در مسیر انتخاب هم بنیان گذار
1.	داشتن	خلق	و	خوی	مکمل	و	خصوصیات	رفتاری	مکمل

2.	توانایی	های	اجرایی	متفاوت
3.	داشتن	عادت	های	کاری	مشابه

4.	خودکفایی
5.	سابقه	همکاری	مشترک	قبلی
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6.	اعتدال	در	هوش	هیجانی
7.	صداقت	کامل

8.	داشتن	اعتماد	به	نفس	و	نداشتن	غرور
۹.	داشتن	شخصیتی	موجه	و	مقبول

1۰.	داشتن	چشم	انداز	مشترک

نگهداری هم بنیان گذار

پیدا	کردن	هم	بنیان	گذار	کار	بسیار	دشواری	است؛	اما	نگه	داشتن	یک	هم	بنیان	گذار	خوب	بسیار	دشوارتر	
است!	به	همین	منوال	کار	کردن	با	یک	هم	بنیان	گذار	نامناسب	به	شدت	مخرب	است	و	قطع	شراکت	

باید	هر	چه	سریع	تر	صورت	گیرد.

وقتی	یک	نفر	مناسب	خودتان	پیدا	کردید،	تازه	با	چالش	های	جدیدتری	مواجه	خواهید	شد.	برای	این	که	
بتوانید	هم	بنیان	گذار	خود	را	کنار	خودتان	نگه	دارید،	کافیست	دو	نکته	زیر	را	رعایت	کنید:

1.		سنگ ها را همان ابتدا وا بکنید. )نوشتن	قرارداد	هم	بنیان	گذار	به	شدت	ضروری	است(
2.	مراحل تیم سازی را بشناسید:	اختالفات	بخشی	از	مراحل	به	بلوغ	رسیدن	تیم	است،	پس	از	آن	
نترسید	و	جلوی	بروز	آن	را	نگیرید.	برای	به	بلوغ	رسیدن	یک	تیم	باید	چهار	مرحله	زیر	طی	شود:

هیچ	کس	 	 و	 هستید	 دنیا	 فرد	 خوشبخت	ترین	 می	کنید	 فکر	 که	 زمانی	 تشکیل:	
هم	بنیان	گذاری	بهتر	از	شما	ندارد!

بدترین	 	 که	 می	کنید	 فکر	 و	 می	کند	 بروز	 به	 شروع	 اختالفات	 که	 مرحله	ای	 طوفان:	
هم	بنیان	گذار	دنیا	را	انتخاب	کرده	اید	و	این	اتفاق	جزو	بدترین	تصمیمات	زندگی	شما	
بوده	است.	اما	احتماال	موضوع	فقط	اختالف	سلیقه	و	عدم	شناخت	کافی	از	یکدیگر	

است؛	کافی	است	بنشینید	و	با	هم	صحبت	کنید.
هنجارهای	 	 و	 عقاید	 نظرات،	 به	 که	 می	گیرند	 تصمیم	 هم	بنیان	گذاران	 قانون گذاری:	

یکدیگر	احترام	بگذارند	و	قوانینی	برای	بهبود	عملکرد	تیمی	خود	وضع	می	کنند.
کارایی:	حدود	یک	سال	بعد	از	تشکیل	تیم،	زمانی	است	که	تعادل	برقرار	می	شود	و	تیم	 	

همانند	یک	خانواده	می	شود	و	عملکرد	آن	در	بهترین	حالت	خود	قرار	می	گیرد.

نحوه شروع همکاری با هم بنیان گذار

یک	دوره	آزمایشی	3	تا	4	هفته	ای	را	به	عنوان	دوره	آزمایشی	همکاری	تعیین	کنید	تا	متوجه	شوید	چگونه	
می	توانید	موضوعات	را	با	یکدیگر	به	نتیجه	برسانید.	دوستی	هایی	که	بین	شما	و	دیگر	هم	بنیان	گذاران	
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وجود	دارد	می	تواند	به	پیشرفت	کارتان	کمک	کند	به	شرط	آن	که	مرز	کاری	بین	شما	مشخص	باشد.	
این	موضوع	را	هم	درنظر	بگیرید	که	اگر	قرار	است	با	فامیل	و	یا	دوست	نزدیک	خود	یک	کسب	و	کار	نوپا	
را	بنیان	گذاری	کنید،	خطر	جدایی	فامیلی	و	رفاقتی	در	صورت	بروز	هرگونه	اختالف	ممکن	است	وجود	

داشته	باشد.

جدی	گرفتن	کسب	و	کار	بسیار	مهم	تر	از	راه	اندازی	کسب	و	کار	با	دوستان	نزدیک	خود	است،	هر	چند	
فواید	خاص	خودش	را	دارد.	همکاری	با	افرادی	که	قبال	به	هر	شکلی	مدیریت	بخشی	را	در	کسب	و	کار	
نوپایی	به	عهده	داشته	اند	و	یا	تجربیاتی	دارند	به	شدت	می	تواند	از	همکاری	با	دوست	و	فامیلی	که	این	

تجربیات	را	ندارند	بهتر	باشد.

قرارداد هم بنیان گذار

پس	از	طی	دوره	آزمایشی	همکاری	به	عنوان	هم	بنیان	گذار،	تنظیم	قرارداد	هم	بنیان	گذار	می	تواند	به	
رسمیت	بخشیدن	به	همکاری	کمک	کرده	و	سنگ	بنای	شفافیت	در	انتظارات	و	وظایف	باشد.	در	این	
قرارداد،	اعضای	بنیان	گذار	یک	کسب	وکار	با	یکدیگر	درباره	موضوعات	اساسی	توافق	می	کنند.	در	تنظیم	
قرارداد	هم	بنیان	گذار،	نه	تنها	رعایت	اصول	کلی	نگارش	قرارداد	ضروری	است،	بلکه	این	قرارداد،	نکات	

دیگری	نیز	دارد.	در	ادامه	به	1۰	مورد	از	نکات	مهم	قرارداد	هم	بنیان	گذار	اشاره	می	کنیم.

1. تشریح موضوع کسب وکار

یکی	از	مهم	ترین	ارکان	قرارداد	هم	بنیان	گذار،	تشریح	موضوع	کسب	وکار	و	زمینه	ای	است	که	قرار	
است	بنیان	گذاران	در	آن	زمینه،	کسب	وکاری	را	راه	اندازی	کنند.	موضوع	کسب	وکار	نباید	آن	قدر	
عام	باشد	که	از	زمینه	فعالیت	کسب	وکار	فراتر	برود	و	نه	باید	آن	قدر	جزئی	و	محدود	باشد،	که	ابعاد	

مختلف	کسب	وکار	را	در	برنگیرد.

۲. شناسایی صحیح هم بنیان گذاران

الزم	است	در	این	قرارداد،	دقیقا	مشخص	شود	که	چه	کسانی	بنیان	گذار	کسب	وکار	هستند	و	
قرار	است	در	آن	سهام	داشته	باشند.	گاهی	اوقات	افرادی	در	فرایندهای	اجرایی	یک	کسب	وکار	
مشارکت	دارند،	اما	نوع	همکاری	آن	ها	به	گونه	ای	نیست	که	سهامدار	آن	کسب	وکار	شوند	)مانند	
کسانی	که	به	صورت	دورکاری	و	پاره	وقت	انجام	بخشی	از	یک	کار	اجرایی	را	بر	عهده	گرفته	اند	و	پس	

از	مدتی	تیم	را	ترک	می	کنند(.	این	دسته	از	افراد،	هم	بنیان	گذار	به		شمار	نمی	آیند.

۳. شرح وظایف هرکدام از هم بنیان گذاران

هرکدام	از	هم	بنیان	گذاران،	در	راه	اندازی	و	اداره	کسب	وکار	عهده	دار	وظایفی	هستند	و	بر	اساس	
انجام	 در	 درعین	حال،	 و	 می	برند	 پیش	 را	 امور	 از	 بخشی	 دارند،	 که	 مهارت	هایی	 و	 تخصص	ها	
پاره	ای	از	کارهای	کسب	وکار،	به	صورت	مشترک	با	هم	همکاری	می	کنند.	بنابراین،	شرح	وظایف	
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اختصاصی	هرکدام	از	اعضای	تیم	بنیان	گذار	در	کنار	وظایف	عمومی	آن	ها،	یکی	از	اجزای	اصلی	
قرارداد	هم	بنیان	گذار	است.

۴. ارزیابی و توافق درباره میزان سهام هرکدام از هم بنیان گذاران

یکی	از	چالش	های	اصلی	اعضای	بنیان	گذار	یک	کسب	وکار،	توافق	درباره	نسبت	سهام	است.	
نسبت	سهام،	میزان	مشارکت	هر	شریک	در	نفع	و	ضرر	کسب	وکار	را	مشخص	می	کند.	هرکدام	
از	هم	بنیان	گذاران	بر	اساس	آورده	ای	که	به	کسب	وکار	اضافه	می	کنند،	مالک	درصدی	از	سهام	
یک	 سهام	 میزان	 تعیین	 آن	 با	 متناسب	 و	 آورده،	 میزان	 صحیح	 ارزیابی	 می	شوند.	 کسب	وکار	
بنیان	گذار،	از	مسایل	کلیدی	قرارداد	هم	بنیان	گذار	است.	ارزیابی	واقع	بینانه	از	دارایی	های	فکری	
نظیر	حق	اختراع،	تخصص،	مهارت،	تجربه،	میزان	ساعات	کار	و	حجم	کار	اجرایی	و	مدیریتی	و	

حتی	سرمایه	نقدی	هرکدام	از	هم	بنیان	گذاران،	در	تعیین	نسبت	سهام	آن	ها	تاثیرگذار	است.

به	واسطه	 که	 دارایی	هایی	 و	 اموال	 در	 آن	ها	 مالکیت	 میزان	 در	 سهامداران	 سهام	 تعیین	 نکته:	
کسب	وکار	به	وجود	می	آید	نیز	تاثیرگذار	است.	به	عنوان	مثال،	اگر	کسب	وکاری	اموال	و	دارایی	های	
مادی	یا	معنوی	)مانند	عالمت	تجاری	یا	حق	اختراع(	داشته	باشد،	هرکدام	از	هم	بنیان	گذاران	به	

نسبت	سهام	خود	در	این	دارایی	سهیم	و	شریک	هستند.

۵. در نظر گرفتن سهام تشویقی برای کارکنان کلیدی

هم	زمان	که	کسب	وکاری	توسعه	می	یابد،	نیاز	به	حضور	افرادی	با	تخصص	های	متنوع	احساس	
می	شود.	یکی	از	راهکارهای	رایج	برای	جذب	نیروی	انسانی	جدید،	استفاده	از	سبد	سهام	تشویقی	
است.	هم	بنیان	گذاران	با	یکدیگر	توافق	می	کنند	که	هرکدام	از	آن	ها	چه	درصدی	از	سهام	خود	را	
برای	پیوستن	اعضای	جدید	به	هسته	اصلی	کسب	وکار،	کنار	خواهند	گذاشت.	ممکن	است	در	یک	
کسب	وکار،	هم	بنیان	گذاران	توافق	کنند	تا	مجموعا	15	درصد	از	سهام	خود	را	به	سبد	سهام	تشویقی	
اختصاص	دهند.	طبیعی	است	که	درنتیجه	این	توافق،	هرکدام	از	هم	بنیان	گذاران	تعهد	دهند	که	
آن	مقدار	از	سهام	تشویقی	را	که	در	سهم	آن	ها	قرار	دارد،	به	شخص	دیگری	منتقل	نکنند.	حال،	
موضوعاتی	مانند	مفهوم	نیروی	انسانی	کلیدی،	مدت	زمان	ذخیره	بودن	سهام	تشویقی،	سازوکار	
واگذاری	سهام	تشویقی،	شرایط	رقیق	شدن	این	میزان	سهام،	وضعیت	سهام	تشویقی	پس	از	
جذب	سرمایه	مرحله	بعدی	و	ارزش		گذاری	سبد	سهام	تشویقی	از	جمله	مواردی	هستند	که	الزم	

است	هم	بنیان	گذاران	درباره	آن	توافق	کنند.

۶. نحوه تخصیص سهام به هریک از هم بنیان گذاران

یکی	از	موضوعات	اساسی	برای	نگارش	یک	قرارداد	هم	بنیان	گذار،	تعیین	دقیق	شرایط	و	نحوه	
تخصیص	سهام	به	هرکدام	از	اعضا	است.	البته،	روش	های	مختلفی	برای	اجرایی	شدن	واگذاری	
سهام	مبتنی	بر	زمان	در	نظام	حقوقی	ایران	وجود	دارد	که	می	توان	انتقال	مقطعی	سهام،	رهن	
سهام،	اعطای	وکالت		مطلق	و	بالعزل	درباره	سهام	در	مالکیت	هرکدام	از	اعضای	هم	بنیان	گذار	را	
از	جمله	آن	ها	دانست.	بنابراین،	صرف	تعیین	بازه	زمانی	واگذاری	مبتنی	بر	زمان	بدون	انتخاب	یک	
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سازوکار	حقوقی	صحیح	و	مناسب،	کفایت	نمی	کند.	با	این		همه،	توافق	درباره	قابلیت	واگذاری	
سهامی	که	در	مالکیت	هم	بنیان	گذاران	تثبیت	می	شود،	تعداد	سال	ها	یا	ماه	های	فرایند	واگذاری	
مبتنی	بر	زمان،	مقدار	سهامی	که	در	هر	بازه	زمانی	برای	هم	بنیان	گذاران	تثبیت	می	شود،	زمان	
انتقال	رسمی	سهام،	بازه	زمانی	قُلّه	)یعنی	مدت	زمانی		که	اگر	طی	نشود،	هیچ	میزان	سهامی	
بابت	آن	دوره	زمانی	به	مالکیت	هم	بنیان	گذار	در	نمی	آید.	مثال	اگر	بازه	زمانی	قلّه	یک	ساله	باشد،	
یعنی	اگر	قبل	از	پایان	مدت	یک		سال،	عضو	از	کسب	وکار	خارج	شود،	هیچ		میزان	سهامی	به	وی	
تعلق	نخواهد	گرفت(	ازجمله	مواردی	است	که	در	نگارش	مفاد	ماده	واگذاری	سهام	مبتنی	بر	زمان	

باید	به	آن	توجه	داشت.

۷. نحوه تصمیم گیری درباره موضوعات

تصمیم	گیری	در	کسب	وکارها	انواع	مختلفی	دارند.	گاهی		اوقات	این	تصمیم	ها	اجرایی	و	روزمره	
هستند	و	گاهی	نیز	تصمیم	ها	کلیدی	اند	)مانند	تغییر	موضوع	فعالیت	کسب	وکار(	و	بر	ادامه	یک	
کسب	وکار	و	حیات	آن	تاثیر	می	گذارند.	الزم	است	هم	بنیان	گذاران	درباره	روند	تصمیم	گیری	درباره	
این	موضوعات	با	هم	توافق	کنند.	البته،	باید	توجه	داشت	که	اگر	بنا	باشد	هر	تصمیمی	)حتی	
تصمیم	های	کلیدی(	منوط	به	اتفاق	آرا	)نظر	موافق	تمام	هم	بنیان	گذاران(	باشد،	کسب	وکار	در	
وضعیت	قفل		شدن	قرار	می	گیرد.	با	وجود	این،	تعیین	سازوکارهایی	برای	خارج	شدن	از	شرایط	
قفل		شدن	تصمیم	گیری	ها	)مانند	مالک	قراردادن	نظر	یک	کارشناس،	خبره	و	یا	داور	در	موضوع(	
می	تواند	به	رفع	این	مشکل	کمک	کند.	عموما	تصمیم	های	اجرایی	و	روزمره	توسط	مدیراجرایی	
اتخاذ	می	شود	و	تصمیم	های	کلیدی	و	اساسی،	با	اکثریت	بیشتری	از	آرای	هم	بنیان	گذاران	گرفته	

می	شود.

شود،	 اداره	 خاص	 سهامی	 شرکت	 مانند	 حقوقی	 شخصیت	 یک	 قالب	 در	 کسب	وکار	 اگر	 حال،	
قانون	گذار	نیز	شرایطی	را	برای	تصمیم	گیری	ها	تعیین	کرده		است.	به	عنوان	نمونه،	موضوع	افزایش	
است	 شرکت	 فوق	العاده	 عمومی	 مجمع	 صالحیت	 در	 سرمایه(	 جذب	 هنگام	 در	 )مثال	 سرمایه	
این	نکته	توجه	 به	 باید	 اتخاذ	می	شود.	 آرای	سهامداران	حاضر	در	جلسه	مجمع	 با	دوسوم	 که	
داشت	که	هنگامی	که	قانون	گذار	نسبت	خاصی	از	سهامداران	را	برای	احراز	یک	تصمیم	ضروری	
بداند،	هم	بنیان	گذاران	نمی	توانند	به	نسبتی	کمتر	از	آن	توافق	کنند.	بنابراین،	هرگونه	توافق	میان	
سهامداران	 یک	سوم	 تصویب	 با	 فوق	العاده	 عمومی	 مجمع	 تصمیم	های	 به	 که	 هم	بنیان	گذاران	

اعتبار	بدهد،	باطل	است.

۸.  رعایت محرمانگی و عدم افشا

هم	بنیان	گذاران	از	کل	اطالعات	محرمانه	یک	کسب	وکار	مطلع	هستند	و	با	تمام	ابعاد	و	جوانب	
آن	کسب	وکار	و	نقاط	ضعف	و	قوت	آن	عجین	شده	اند.	به	همین	دلیل،	از	اسرار	تجاری،	اطالعات	
مشتریان،	اطالعات	مالی،	اطالعات	تجاری،	فرمول	ها	و	روش	های	مختلف	اجرایی	شدن	کسب	وکار	
و	بسیاری	موضوعات	دیگر	باخبر	هستند	و	الزم	است	امین	کسب	وکار	باشند	و	اطالعات	محرمانه	
را	حفظ	کنند.	تعیین	مصادیق	اطالعات	محرمانه،	افرادی	که	می	توانند	به	این	اطالعات	دسترسی	
افشای	اطالعات،	مدت	زمان	 و	موارد	مجاز	 از	اطالعات	محرمانه	 استفاده	 باشند،	نحوه	 داشته	
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اعتبار	تعهد	رعایت	محرمانگی	اطالعات	و	ضمانت		اجرای	نقض	تعهد	به	رعایت	محرمانگی،	همگی	
در	 محرمانگی	 شرط	 یا	 محرمانگی	 قرارداد	 تدوین	 در	 است	 الزم	 که	 هستند	 موضوعاتی	 ازجمله	

قرارداد	هم	بنیان	گذاران	به	آن	ها	پرداخته	شود.

۹. عدم رقابت و حل تعارض منافع

هرچند	یکی	از	شرایط	مهم	توافق	میان	هم	بنیان	گذاران،	حضور	تمام	وقت	آن	ها	در	کسب	وکار	
مشترک	است؛	اما	گاهی	اوقات	برخی	از	اعضای	تیم	هم	بنیان	گذار	عالوه		بر	حضور	در	کسب	وکار	
مشترک،	به		صورت	جداگانه	یا	مشترک	کسب	وکار	دیگری	نیز	دارند.	در	این	شرایط،	تعهد	هرکدام	
از	هم	بنیان	گذاران	برای	عدم	رقابت	با	کسب	وکار	مشترک،	یکی	از	تعهدات	کلیدی	است.	عالوه	
	بر	این	ها،	ممکن	است	برخی	از	هم	بنیان	گذاران	به	هر	دلیلی	با	کسب	وکار	تعارض	منافع	داشته	
باشند.	بنابراین،	اندیشیدن	درباره	سازوکاری	که	تعارض	منافع	را	رفع	کند	و	مانع	رقابت	در	مدت	
همکاری	در	کسب	وکار	و	برای	مدتی	پس	از	ترک	همکاری	شود،	از	موضوعات	مهم	هر	قرارداد	

هم	بنیان	گذاری	محسوب	می	شود.

1۰. شرایط واگذاری و فروش کل کسب کار

گاهی	اوقات	هم	بنیان	گذاران	از	همان	ابتدای	تاسیس	کسب	وکار	خود	تمایل	دارند	شرایط	و	نحوه	
فروش	و	واگذاری	کل	کسب	وکار	خود	به	سایر	اشخاص	را	تعیین	کنند.	دراین	صورت،	موضوعاتی	
مانند	میزان	ارزش	گذاری	بهینه	برای	واگذاری	کسب	وکار،	نحوه	واگذاری	جزئی	و	کلی	کسب	وکار،	
بازه	زمانی	مجاز	برای	انتقال	کسب	وکار،	اثرگذاری	تصمیم	اکثریت	برای	همراه	کردن	اقلیت	با	خود	
)Drag Along Right(	یا	حق	انتخاب	اقلیت	برای	پیوستن	به	اکثریت	برای	فروش	سهام	خود	

)Tag Along Right(	در	کسب	وکار،	مواردی	هستند	که	الزم	است	درباره	آن	ها	توافق	شود.
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نمونه ای از یک قرارداد هم بنیان گذاری

تفاهم نامه بنیان گذاران کسب و کار
)تهیه شده توسط موسسه حقوقی صلح(

با	عنایت	به	مواد	1۰،	1۹۰،	21۹	و	22۰	قانون	مدنی	و	همچنین	بند	4	ماده	2	قانون	تجارت	
مصوب	1311	قرارداد	حاضر	بر	مبنای	اصل	آزادی	اراده،	احراز	هویت	و	سالمت	طرفین	قرارداد	
و	رعایت	قواعد	عمومی	قرارداد	مندرج	در	فصل	سوم	از	قسمت	دوم	قانون	مدنی	و	همچنین	
علم	و	آگاهی	طرفین	قرارداد	به	مفاد	مندرج	در	آن	به	منظور	تشریح	حقوق	و	تعهدات	

مؤسسان	کسب	و	کار	یا	استارتاپ	.........	تنظیم	می	گردد.

ماده یک: مشخصات مؤسسین

قرارداد	حاضر	فی	مابین	مؤسسین	استارتاپ	........	به	ترتیب	حروف	الفباء	)بدون	هر	گونه	
تقدم(؛

1.	آقا/خانم.......	نام	پدر	.....	شماره	شناسنامه	......	شماره	ملّی	.......	به	نشانی	.......	
شماره	تلفن	ثابت	.....	شماره	تلفن	همراه	.......	.

2.	آقا/خانم.......	نام	پدر	.....	شماره	شناسنامه	......	شماره	ملّی	.......	به	نشانی	.......	
شماره	تلفن	ثابت	.....	شماره	تلفن	همراه	.......	.

و	3،	4،	5،	...	.	منعقد	می	شود.

ماده دوم: موضوع قرارداد

موضوع	قرارداد	حاضر	عبارت	است	از	تعهد	متقابل	مؤسسین	کسب	و	کار	نوپا	)استارتاپ(	
با	نام	......	به	یکدیگر	جهت	بکارگیری	تمام	توان	و	کوشش	فکری،	مالی،	فیزیکی	و	....	
خویش	در	تمامی	مسایل	و	طرق	ایجاد	کسب	و	کار)استارتاپ(	با	اهداف	مصرحه	فی	مابین	
خویش	و	اجرای	کلیه	وظایف	و	تعهدات	قانونی	و	قراردادی	مندرج	در	قوانین	و	مقررات	الزم	
االجرا	و	عرف	و	عادت	تجاری	از	روی	حسن	نیت	به	منظور	نیل	به	تأسیس	کسب	و	کار	مزبور	

می	باشد.

ماده سوم: میزان مشارکت و آورده مؤسسین

مبلغ	کل	آورده	مؤسسین	به	ارزش	.......	ریال	می	باشد	که	به	ترتیب	مندرج	در	ماده	نخست؛
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1.	آقا/خانم	......	به	میزان	.....	ریال،	آورده	نقدی	و	تعهد	غیرمالی	شامل	.....	که	طبق	
توافق	مالک	....	درصد	از	سهام	شرکت	شدند.

2.	آقا/خانم	......	به	میزان	......	ریال،	آورده	نقدی	و	تعهد	غیرمالی	شامل	.....	که	طبق	
توافق	مالک	....	درصد	از	سهام	شرکت	شدند.

3.	آقا/خانم	......	به	میزان	......	ریال،	آورده	نقدی	و	تعهد	غیرمالی	شامل	.....	که	طبق	
توافق	مالک	....	درصد	از	سهام	شرکت	شدند.

بند	1-	مسئولیت	هر	مؤسس	به	اندازه	سهام	ایشان	است.

ماده چهارم: حد نصاب تصمیم گیری

با	عنایت	به	اجماع	مؤسسین	در	تاریخ	......،	طرفین	مقرر	نمودند	که	تصمیمات	اساسی	و	
اثرگذار	نسبت	به	وضعیت	حال	و	آینده	کسب	و	کار	با	پیشنهاد	یک	سوم	و	با	موافقت	سه	

چهارم	آرای	مؤسسین	)به	نسبت	سهام	ایشان(	تصویب	و	اتخاذ	شود.

ماده پنجم: نقش و مسئولیت هر یک از بنیان گذاران

برای	پیشگیری	از	اختالفات	آتی	میان	مؤسسین	نسبت	به	نحوه	اداره	کسب	و	کار	و	همچنین	
بهره	وری	مؤثر	و	به	موقع	در	تصمیم	گیری	ها،	هر	یک	از	مؤسسین	با	توجه	به	علم	و	تخصص	

اعالمی	نسبت	به	پذیرش	سمت	و	مسئولیت	های	ذیل	الذکر	موافقت	می	کند؛

1.	آقا/خانم	.....	به	عنوان	مدیر	اجرای	کسب	و	کار......	معرفی	می	گردد.

2.	آقا/خانم	....	به	عنوان	مدیر	عملیاتی	کسب	و	کار	....	معرفی	می	گردد.

3.	آقا/	خانم	...	به	عنوان	مدیر	بازاریابی	کسب	و	کار	....	معرفی	می	گردد.

4.	و	همچنین	مدیر	مالی،	مدیر	کل،	مدیر	تکنولوژی.

بند	1-	در	صورتی	که	یکی	از	مؤسسین	پس	از	پذیرش	سمت	محوله،	ناتوان	در	آن	سمت	
باشد،	با	تصویب	سه	چهارم	مؤسسین	عزل	و	با	همان	حد	نصاب	نفر	دیگری	اعم	از	مؤسسین	

یا	شخص	خارج	از	مؤسسین	انتخاب	می	گردد.

بند	2-	هر	یک	از	مؤسسین	پس	از	این	که	سمت	های	محوله	را	پذیرفتند،	دیگر	نسبت	به	
وظایف	و	اقدامات	انجام	شده	از	قِبل	آن	سمت،	مسئولیت	مطلق	دارند.
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بند	3-	هر	یک	از	مدیران	در	سمت	محوله	دارای	قدرت	تصمیم	گیری	هستند	و	سایر	مؤسسین	
مجاز	نیستند	در	امور	ایشان	دخالت	کنند	ولیکن	در	صورتی	که	تصمیم	ایشان	موجب	تغییر	

اساسی	در	کسب	و	کار	شود،	نیازمند	تصویب	حد	نصاب	مقرر	در	ماده	چهارم	می	باشد.

ماده شش: تعهدات مؤسسین

1.	مؤسسین	متعهد	می	گردند	که	برای	مدت	....	سال	از	تاریخ	انعقاد	قرارداد	حاضر	تمام	
وقت	با	رعایت	مفاد	مندرج	در	ماده	5،	توان	خویش	را	به	منظور	بهره	وری	و	بهبود	کسب	
و	کار	بسیج	نمایند	و	تا	پیش	از	انقضای	این	مدت	و	حصول	اهداف	مصرحه،	تحت	هیچ	
شرایطی	مجاز	به	ترک	کسب	و	کار	نیستند	و	نبایست	نسبت	به	انجام	وظایف	محوله	کوتاهی	
نمایند.		در	صورت	انقضای	مدت	مقرر	در	متن	ماده	بند	فوق،	مؤسسی	که	دیگر	قصدی	بر	
ادامه	همکاری	نداشته	باشد،	ملزم	است	تصمیم	خویش	را	کتباً	و	....	ماه	پیش	از	انقضای	
مدت	مزبور	به	هیئت	مؤسس	تحویل	دهد	تا	ایشان	نسبت	به	خروج	یا	عدم	خروج	از	کسب	
و	کار	تصمیم	گیری	نمایند.	نظر	موسسین	منطبق	با	شرایط	ذکر	شده	در	ماده	چهار	الزم	

االجرا	است.

2.	مؤسسین	حق	انتقال	سهام	خویش	را	در	بازه	زمانی	سه	ساله	از	خود	ساقط	نموده	اند	مگر	
این	که	حد	نصاب	مقرر	در	ماده	4	آن	را	تصویب	نماید.

3.	مؤسسین	متعهد	می	گردند	که	هر	گونه	استخدام	افراد	می	بایست	به	تصویب	حد	نصاب	
مقرر	در	ماده	4	برسد	تا	شخص	واجد	شرایط	و	اثرگذار	در	پیشبرد	اهداف	کسب	و	کار	به	کار	

گمارده	شود.

4.	جدای	از	سود	هر	یک	از	مؤسسین	که	به	نسبت	آورده	اولیه	ایشان	اعم	از	وجوه	مالی	یا	
غیر	مالی	و	یا	ایده	نصیب	می	برند،	با	تصویب	سه	چهارم	مؤسسین	دستمزدی	ماهیانه	از	
بابت	سمت	های	اجرایی	پذیرفته	شده	نیز	دریافت	می	کند	که	به	مبلغ	......	ریال	است	که	

کاهش	یا	افزایش	آن	با	تصمیم	دو	سوم	موسسین	امکان	پذیر	است.

5.	مؤسسین	باید	نسبت	به	صیانت	و	مراقبت	کامل	از	اموال	و	متعلقات	کسب	و	کار	و	
همچنین	حفظ	اسرار	و	اطالعات	مراجعه	کنندگان	و	مشتریان،	نگهداری	تجهیزات	)اعم	از	
نرم	افزارها،	تجهیزات	مخابراتی	و...(،	ابزار،	وسایل،	اسناد	و	مدارک	کسب	و	کار	که	بنابر	
مسئولیت	پذیرفته	شده	در	اختیار	ایشان	است،	بیشترین	سعی	و	تالش	مقتضی	را	مبذول	
نمایند	و	در	غیر	اینصورت	مسئول	جبران	هر	گونه	خسارت	وارده	ناشی	از	قصور	و	تقصیر	خود	

یا	اشخاص	تحت	نظر	خود	خواهند	بود.

کار،	 و	 کسب	 شرایط	 بهبود	 ضرورت	 و	 نیاز	 صورت	 در	 می	گردند	 متعهد	 مؤسسین	 	.6
مأموریت	های	متعدد	به	شهرهای	همجوار	یا	شهرهای	دور	افتاده	داشته	باشند.	حضور	یکی	
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از	مؤسسین	در	هر	گروه	کارشناسی	الزامی	است	و	به	صورت	ادواری	هر	یک	از	مؤسسین	
باید	گروه	کارشناسی	را	همراهی	کند.

7.	مؤسسین	متعهد	می	گردند	در	صورت	ضرورت،	مادامی	که	مدارک	تحصیلی،	شغلی	و	
شخصی	هر	یک	از	ایشان	به	منظور	پذیرش	تصدی	محوله	درخواست	شود،	آن	ها	را	ارایه	

دهند.

8.	پس	از	تأسیس	کسب	و	کار	)استارتاپ(	در	صورت	ضرورت،	هر	یک	از	مؤسسین	ملزم	
هستند	با	عنایت	به	حرفه	تخصصی	و	سمت	محوله	در	کالس	ها	و	دوره	های	آموزشی	مرتبط	
با	پیشبرد	اهداف	و	بهبود	وضعیت	کسب	و	کار	شرکت	کرده	و	نمره	قبولی	با	نصاب	مصوب	

موسسین	به	شیوه	مصوب	در	ماده	4	اخذ	نمایند.

۹.	مؤسسین	متعهد	می	گردند	در	طول	مدت	قرارداد	هر	یک	از	ایشان	یا	اشخاصی	به	نیابت	
از	ایشان،	از	انجام	هر	گونه	عملی	که	به	نحوی	از	انحاء	به	طور	مستقیم	و	یا	غیر	مستقیم،	
تحت	هر	عنوان	اعم	از	تعامل	مالی،	مشاوره	یا	ارایه	خدمات	تخصصی	که	مستلزم	رقابت	
با	استارتاپ	همسان	و	یا	مشابه	آن	باشد،	اعم	از	این	که	به	منافع	کسب	و	کار	لطمه	وارد	
نماید	یا	از	انتفاع	تجاری	بیشتر	کسب	و	کار	ممانعت	به	عمل	آورد،	خودداری	نمایند	و	تمامی	
تالش	و	توان	خویش	را	به	منظور	تحکیم	و	تقویت	منافع	و	مصالح	کسب	و	کار	معطوف	
دارند.	تخلف	از	تعهد	مقرر	شده،	مستلزم	پرداخت	خسارت	وارده	با	سازوکار	تصمیم	گیری	

مندرج	در	ماده	4	به	استارتاپ	می	باشد.

1۰.	مالکیت	فکری	و	انحصاری	نسبت	به	تمامی	دارایی	های	علمی،	نرم	افزاری،	سخت	افزاری،	
اطالعات	حیاتی،	اختراعات،	مدل	ها	و	عالیم	تجاری،	دانش	فنی،	تماماً	یا	جزئاً،	مستقالً	یا	
مشترکاً	متعلق	به	کسب	و	کار)استارتاپ(	می	باشد	و	هیچ	یک	از	مؤسسین	محق	نیست	
نسبت	به	هر	یک	از	موارد	فوق	الذکر	ادعای	مالکیت	داشته	باشد	حتی	در	صورتی	که	آورده	

یکی	از	مؤسسین	محسوب	شود.

11.	در	صورتی	که	آورده	یکی	از	مؤسسین	علم،	فناوری،	مدل،	ایده	یا	اختراع	به	خصوصی	در	
جهت	تأسیس	کسب	و	کار	باشد،	به	هنگام	تأسیس،	آورده	فکری	ایشان	توسط	کارشناس	

رسمی	مقوم	به	وجه	می	شود	و	نسبت	به	آن	در	سود	شرکت	سهیم	می	شود.

12.	امانتداری	نسبت	به	اسرار	کسب	و	کار،	از	جمله	وظایف	و	تعهدات	اصلی	مؤسسین	
محسوب	می	شود	و	در	هیچ	صورتی	ایشان	مجاز	نیستند،	اطالعات،	اسناد	و	صورت	وضعیت	
افراد	 استثنای	 به	 آن	 از	 خارج	 یا	 و	 داخل	 افراد	 سایر	 با	 را	 کار	 و	 کسب	 به	 مربوط	 اموال	

صالحیت	دار	مطرح	نمایند.

13.	مؤسسین	مقرر	می	نمایند	هیچ	ممنوعیتی	نسبت	به	امضای	قرارداد	حاضر	مبنی	بر	
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تأسیس	کسب	و	کار	و	نیز	به	جهت	اشخاص	در	دستگاه	های	دولتی	و	نهادهای	تابعه	ندارند؛	
در	غیر	این	صورت	عالوه	بر	محفوظ	بودن	حق	فسخ	برای	سایر	مؤسسین،	شخص	خاطی	

مسئول	جبران	تمامی	خسارت	وارده	می	باشد.

ماده هفتم: شرایط واگذاری سهم
هیچ	یک	از	مؤسسین	پیش	از	انقضای	مدت	....	سال	مجاز	به	انتقال	سهم	خویش	به	
غیر	نمی	باشند	مگر	این	که	امری	قهری	)فوت	مؤسس(	بوده	باشد	که	بنا	بر	تصمیم	هیئت	
مؤسس	و	تصویب	حد	نصاب	مقرر	در	ماده	4	در	صورت	تأیید	ایشان،	ورثه	یا	با	اخذ	سهم	
مقوم	شده	به	وجه	نقد	از	کسب	و	کار	خارج	شده	یا	با	همان	شرایط	یک	نفر	به	نمایندگی	از	

ورثه	امور	مربوط	به	شخص	متوفی	را	در	کسب	و	کار	اداره	می	کند.

ماده هشتم: ضمانت اجرای نقض تعهدات
یا	تعهدات	 از	تعهدات	تصریح	شده	در	ماده	6	قرارداد	حاضر،	 در	صورت	نقض	هر	یک	
پذیرفته	شده	خارج	از	این	قرارداد	یا	ارتکاب	جرایمی	از	قبیل	فساد	مالی	یا	اخالقی،	خیانت	
در	امانت،	سرقت،	کالهبرداری،	افشای	اطالعات	محرمانه	کسب	و	کار،	با	عنایت	به	نقض	
تعهد	ارتکاب	یافته	یا	جرم	مرتکب	شده	جدای	از	مسئولیت	کیفری	خاطیان	که	از	طریق	
مراجع	قضایی	پیگیری	خواهد	شد،	هیئت	مؤسس	نسبت	به	استمرار	همکاری	یا	اخراج	
ایشان	تصمیم	گیری	می	نمایند	و	می		بایست	مبلغی	که	آن	هیئت	تعیین	می	نماید	حتی	در	
صورت	اخراج	ایشان،	به	عنوان	جبران	خسارات	وارده،	توسط	شخص	خاطی	پرداخت	شود.

ماده نهم: اصالح قرارداد
برخی	 اصالح	 بر	 تصمیمی	 مؤسسین	 حاضر،	 قرارداد	 اجرای	 زمانی	 بازه	 در	 که	 صورتی	 در	
مندرجات	آن	را	داشته	باشند،	با	رعایت	حد	نصاب	مقرر	در	ماده	4،	می	توانند	نسبت	به	

اصالح	برخی	مواد	مربوطه	اقدام	کنند.

ماده دهم: اعتبار قرارداد
قرارداد	حاضر	از	تاریخ	انعقاد	آن	مورخ	......	تا	دوره	.....	ساله	به	تاریخ	......	اعتبار	دارد	
و	مؤسسین	می	توانند	پس	از	پایان	مدت	اعتبار	قرارداد،	نسبت	به	تمدید	آن	اقدام	یا	آن	را	

خاتمه	دهند.

ماده یازدهم: حل و فصل اختالفات
کلیه	اختالفات،	ادعاهای	ناشی	از	این	قرارداد	یا	مرتبط	با	آن	از	جمله	تمدید،	اعتبار،	فسخ،	
نقض،	تفسیر	یا	اجرای	مواد	آن،	در	مرحله	نخست	از	طریق	مذاکره	و	صحبت	دوستانه	



17 

میان	مؤسسین	حل	و	فصل	می	گردد.	در	صورتی	که	در	مدت	.....	از	تاریخ	برگزاری	جلسه	
حل	و	فصل	اختالف،	مناقشه	همچنان	ادامه	داشته	باشد،	با	نگارش	صورت	جلسه	هیئت	
حل	و	فصل	اختالف	)که	عموماً	هیئت	مؤسس	می	باشد(،	اختالف	به	منظور	حل	و	فصل	
به	مراجع	قضایی	احاله	می	گردد.	البته	داوری	حرفه	ای	و	سازمانی	یکی	از	مراکز	داوری	از	
جمله	مرکز	داوری	اتاق	بازرگانی	یا	کانون	وکالی	مرکز	برای	حل	و	فصل	اختالف	و	حکمیت	

پیشنهاد	می	شود.

ماده دوازدهم: فورس ماژور

در	صورتی	که	برای	یکی	از	مؤسسین	شرایط	ویژه	و	خارج	از	اراده	ای	حادث	گردد	که	ادامه	
همکاری	با	کسب	و	کار	را	غیرممکن	سازد،	ایشان	می	تواند	با	رعایت	اصل	محرمانگی	نسبت	

به	اطالعات	و	اسرار	کسب	و	کار	از	ادامه	همکاری	در	کسب	و	کار	انصراف	دهد.

ماده سیزدهم: نُسخ قرارداد

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

امضاء	و	اثر	انگشت	مؤسس	اول	با	ذکر	نام:

امضاء	و	اثر	انگشت	مؤسس	دوم	با	ذکر	نام:

امضاء	و	اثر	انگشت	مؤسس	سوم	با	ذکر	نام:

امضاء	و	اثر	انگشت	مؤسس	چهارم	با	ذکر	نام:

امضاء	و	اثر	انگشت	شهود:			
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