
 بسمه تعالی 

 تال یج ید یو محتوا  یباز  دیخر  تست و قرارداد

 شماره: 

 تاریخ:

 

به شماره    ران،یا  ی اسالم  یو مقررات جمهور   ن یقوان  ه یاز کل  تیو با تابع  ،مدنی   قانون   ۱۰حاضر براساس ماده    قرارداد 

االجرا خواهد الزم   ن یطرف  یامضاء برا   خیو مفاد آن از تار  شودمی   منعقد   ۱مندرج در ماده    نیطرف  ان یفوق، م  خیو تار

 :بود

 

 :قرارداد نیطرف -۱ ماده 

 .شودی م  دهینام دار«یپس »خر  نیکه از ا  می گ نیاز شرکت آرت ی ندگیبه نما یاحمد عباسپور تربت ی آقا -۱-۱

 .شودی م ده یدهنده« نامپس »توسعه  نای از که .  ………………………………آقا/خانم/شرکت  -۱-۲

 

 :فی تعار -۲ ماده 

 است.   رانیها در خارج از کشور ا بازی جهت عرضه   د، خری و  تست آموزش،  خدماتدهنده : ارائه داریخر -۱-۲

از    ی متعلق به خود را، که بدون سفارش قبل  موبایلی   یقرارداد که باز  ن یدهنده: عبارت است از طرف اتوسعه  -۲-۲

 .کند ی تست و فروش عرضه م  ی برا و  کرده  ه یته یو خارج ی داخل ی بازار ها هیناح

 .متعلق به توسعه دهنده است تالیج یمحصوالت د ریو سا لیموبا  یهای : منظور بازیباز -۳-۲

، متن و عکس، صدا  داده   گاهیشامل پا  ی به هر جنس، شکل و نوع  یمحتوا: منظور تمام و انواع متعلقات باز -۴-۲

  ، یباز  قیاز طر  یقابل دسترس   حاتی توض  ، یداخل باز  ی تالیجیمتعلقات د  ریسا  غات،یظاهر، خدمات، تبل  لم،یو ف

 . موارد ممکن است گر یاطالعات محصول و د

 



 :موضوع قرارداد -۳ ماده 

  ی توسعه دهنده بازبه    ،یباز   د یتست و خر  ،یبه عنوان ارائه دهنده خدمات آموزش   میگ   ن یقرارداد آرت  نیموجب ا  به

کرده است   هی ته  م یگ نیآرت هی از ناح  قبلی   سفارش   بدون  که  – متعلق به خود را   یمحتوا اکند تا بازی یکمک می 

،  CTRو در صورت موفق بودن بازی در سه تست  د یتست ارائه نما یبرا  این قرارداد  و مقررات نقوانی با مطابق –

CPI    وRetention   از    5ها مبالغی به شرح ماده  کند. در هر مرحله از تست بازی را به طور کامل خریداری می

شود و او موظف است اصالحات مدنظر آرتین گیم را در هر مرحله  سوی آرتین گیم به توسعه دهنده پرداخت می 

 روی بازی اعمال کند.  

، توسعه دهنده باید ویدیویی باکیفیت از بازی خود در اختیار توسعه دهنده قرار دهد. اگر توسعه  CTRبرای تست 

به آرتین گیم بسپارد.    با انتقال سورس کد   تواند این کار رادهنده قادر به تهیه ویدیو باکیفیت از بازی خود نبود می 

درصد بود، بازی این    5بیشتر از    CTRکه نتیجه تست    در صورتی روز انجام خواهد شد.    5این تست ظرف مدت  

 مهم نیست این ویدیو با چه نرم افزاری ساخته شده است.  تست را با موفقیت پشت سر گذاشته است. 

 آماده کند. CPIروز فرصت دارد بازی را برای تست   15، توسعه دهنده CTRپس از موفقیت در تست 

های مورد نیاز برای تست را در بازی پیاده سازی کند. همچنین    SDKالزم است تا توسعه دهنده    CPIبرای تست  

، توسعه دهنده بایستی سورس کد بازی خود را در اختیار آرتین  در آمریکا انجام خواهد شد   CPIاز آنجا که تست  

روز تست، به    7  ی شود که ط موفق تلقی می   CPIبازی در صورتی در تست  تهیه شود.    IOSگیم قرار دهد تا نسخه  

جهت تست  سنت شود.    30الی    20بازی چیزی حدود    CPIنفر بازیکن جذب کند، با    200طور میانگین روزانه  

CPI  دهنده حتماً باید از برنامه یونیتی برای ساخت بازی استفاده کرده باشد.  های بعدی، توسعه و تست 

 روز فرصت دارد بازی را برای تست ریتنشن آماده کند.  15دهنده ، توسعه  CPIپس از موفقیت در تست 

بازگشت   Retentionبرای تست   با محیط های مختلف ساخته شود تا  بازی  از  پذیری  الزم است چند مرحله 

ساخت این مراحل بر عهده توسعه دهنده خواهد بود. در صورتی که ریتنشن روز  بازیکنان به بازی سنجیده شود.  

 درصد بود، بازی تست ریتنشن را با موفقیت طی کرده است.   ۱5حدود  7درصد و ریتنشن روز  ۴۰حدود  ۱

های نهایی و  ، پولیش به منظور انتشار کامل بازی به صورت جهانی نیاز است سیستم های تبلیغات درون بازی

 دهنده انجام گیرند.  سازی انجام گیرد. تمام این امور باید توسط توسعه مرحله 

 دهنده خواهد بود و تا حد امکان به او کمک خواهد کرد.  آرتین گیم در تمامی مراحل باال یاور توسعه 

 



 :مدت قرارداد -۴ماده  

 .االجرا خواهد بودالزم نیطرف یامضا خیسال از تار کیحاضر، به مدت  قرارداد 

 :مبلغ و نحوه پرداخت قرارداد -۵ ماده 

 از سوی آرتین گیم به توسعه دهنده پرداخت می شود.  دالر    5۰۰مبلغ    CTRدر تست    ی باز  د ییدر صورت تا -۱-5

 از سوی آرتین گیم به توسعه دهنده پرداخت می شود.    دالر  5۰۰مبلغ    CPIدر تست    یباز  د ییدر صورت تا -۲-5

از سوی آرتین گیم به توسعه دهنده پرداخت  دالر  5۰۰مبلغ   Retentionدر تست  ی باز د ییدر صورت تا -۳-5

 می شود.  

  و انتشار جهانی،  توسعه کامل بازی،  هاپس از پیاده سازی لول الذکر،  تست فوق   ۳در هر    یباز  د ییدر صورت تا -۴-5

و حق استفاده از تمام حقوق مادی و    از سوی آرتین گیم به توسعه دهنده پرداخت می شوددالر    ۴۰۰۰مبلغ  

 به طور کامل به آرتین گیم تعلق می گیرد.  معنوی بازی

الی    10تأخیرهای احتمالی در نقل و انتقال پول از خارج از کشور به ایران، تمامی مبالغ فوق بین  به دلیل    -5-5

 روز پس از اعالم نتیجه تست پرداخت خواهند شد.   15

   مبنای محاسبه نرخ دالر، قیمت دالر در روز پرداخت مطابق با ارز سامانه سنا خواهد بود.   - 6-5

 

 :دهنده حقوق و تعهدات توسعه  -۶ ماده 

دهنده خواهد بود و پس از  متعلق به توسعه   ی باز  د یقبل از خر  ی حقوق معنو  ه یبه موجب قرارداد حاضر، کل  -۱-6

 . کند  ی واگذار م  میگ  نیحقوق را به آرت یتوسعه دهنده تمام یباز د یخر

انعقاد معامالت برخوردار    یالزم برا   یقانون  تیکه از اهل  کند ی م  نیدهنده تضمبه موجب قرارداد حاضر، توسعه  -۲-6

  ی دارا  د،ینمای قرارداد را منعقد م  نیدهنده ابه عنوان توسعه   ی شخص حقوق  کیاز    ی ندگیاست و چنانچه به نما

 .دهد یارائه م  می گ ن یخود را به آرت  ی ندگیکار است و مدارک نما  نیا ی الزم برا یقانون اریاخت

الزم به منظور اعمال   یقانون ارات یاخت م،یگ  نآرتی به  محتوا هرگونه از ارائه  شیدهنده مسئول است پتوسعه  -۳-6

  ریعرضه آن و سا  اریاشخاص ثالث اخت  یقرارداد را کسب نموده و فارغ از هرگونه ادعا از سو  نیاز ا  یحقوق ناش 

 .قرارداد و موضوع آن را دارا باشد   نیشئون مرتبط با ا



  دآورندگان یاز حقوق پد   تیاز جمله مفاد قانون حما  یمقررات قانون   هی که از کل  د ینمای دهنده اقرار متوسعه  -۴-6

از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان    تیقانون حما  ک،ی ، قانون تجارت الکترون۱۳7۹مصوب    یاانهیرا  یافزارهانرم 

ادعا  آن   تی رعابه    بند ی مربوط اطالع کامل دارد و پا  ن یقوان  ریو سا ناح  ایها است. در صورت  از    ه یمطالبه حق 

  ن یدر ا  یتی مسئول گونه چیه  می گ نیخواهد بود و آرت  یو جبران خسارات احتمال ییگواشخاص ثالث، مسئول پاسخ

 .خصوص نخواهد داشت

از هر    ارائه شده   ی محتوا  ایدهنده در خصوص هرگونه ادعا نسبت به برنامه  به موجب قرارداد حاضر، توسعه  -5-6

 .نخواهد داشت یدعاو  نینسبت به ا ی تیمسئول می گ نیگو خواهد بود و آرتپاسخ ثیح

  ن یا  ریاست. در غ  میگ  نیبه آرت   ی و کامل باز  حیصح  لی دهنده متعهد به تحوبه موجب قرارداد حاضر، توسعه  -6-6

 .بود خواهد  دهندهتوسعه بر عهده  م،یگ ن یخسارات وارده به آرت نیتأم تیصورت مسئول 

 

 :است ریتخلف شامل و نه محدود به موارد ز  موارد

 .به نام خود گریدهندگان د توسعه  ی رانیا ای یخارج  یها ی عرضه باز -الف

مالک  -ب نقض حقوق  ماد   ی فکر   تیهرگونه  از  اعم  ثالث  عرضه    ی ومعنو  ی اشخاص    ا ی  ترجمه   نسخه   هرگونه و 

 .برنامه یصاحب اصل  تیبدون رضا گرانید ی ها بازیشده  یدستکار

 .یمختلف باز یهادر خصوص بخش   میگ  نیآرت  یهابه مشکالت و پرسش ییگوو پاسخ یبانیعدم پشت -ج

 

 :می گ نیحقوق و تعهدات آرت -۷ماده 

 :تواند ی م  میگ  نیبه موجب قرارداد حاضر، آرت  -۱-7

توسعه   ی محتوا   - الف توسط  از خررا  دهنده  ارائه شده  اول  ایداده و    ر ییتغ  د یپس  بازارهای    ه ی به همان شکل  در 

 المللی عرضه کند.  بین

مانده ایده بازی خواهد کرد اما از آنجا  تمام تالش خود برای محفوظ باقی  می گ نیقرارداد، آرت نیبه موجب ا -۲-7

دهنده را به بازی تبدیل کنند،  توسعه   ای مشابه با ایده تبلیغ، ایدهدهندگان دیگری با تماشای  که ممکن است توسعه 

 این موضوع نخواهد داشت.  در قبال  ی تیمسئول گونهچیه تواند ی نم  آرتین گیم



های بعدی آماده  توسعه دهنده نتوانست بازی را برای تست   موفق شد اما  CTRدر صورتی که بازی در تست    - ۳-7

های بعدی آماده کند. در این  نویسی خود بسازد و برای تست کند، آرتین گیم حق دارد بازی را توسط تیم برنامه 

 های بعدی بازی، هیچگونه حق و حقوقی ندارد.  دهنده نسبت به موفقیت صورت، توسعه 

 

 :یمحرمانگ -۸ ماده 

آرت   به قرارداد حاضر،  فن  م یگ  نیموجب  اطالعات  به حفظ  متعهد  متقابل  طور  به  دهنده  توسعه  غ  ی و    ی رفن یو 

دسته از    نیاند و ابه اشتراک گذاشته  گریکد یقرارداد با    نیا  یهستند که به منظور و با هدف امضا   یامحرمانه 

 .هاها و نقشه طرح  ، یدانش فن ، یاطالعات عبارت است از اطالعات فن

توسعه    یمکاتبات و مذاکرات از سو   یو افشا  شودیم  یمحرمانه تلق  یو شفاه  یکیالکترون  ،ی مکاتبات اعم از کتب  هیلک

دیده  طرف زیان خسارات وارده به    ه یملزم به جبران کل   طرف افشاکننده موجب خواهد شد  یا آرتین گیم  دهنده  

 گردد.  

 

 :خاتمه و فسخ قرارداد -۹ ماده 

روزه قرارداد    ۲۰  یو قبل  یبا اخطار کتب  تواند ی قرارداد م  نی دهنده در مدت اعتبار اتوسعه  ،یباز  د یقبل از خر  -۱-۹

  د. دهنده را متوقف خواهد نموتوسعه  ی ها بازیعرضه  می گ نیصورت آرت   نی. در اد یحاضر را فسخ نما

 

 تفسیر قرارداد  -۱۰ماده  

  ت« یکه در نتیجه در نظر نگرفتن »حسن ن  ی قرارداد، هر امر   ن یا  ی و اجرا  ر یبنا بر توافق طرفین، در تفس -۱-۱۰

  ط، یشرا  هی طرفین عقد است. همچنین در تفسیر قرارداد موجود کل  ی حاصل شود فاقد اعتبار و برخالف قصد و رضا

نیز  حاکم بر قرارداد و  یهدف از انعقاد آن، روح کل د،اوضاع و احوال حاکم بر انعقاد قراردا ن،یاعم از مذاکرات طرف

 .نوع معامالت و منطق مد نظر قرار خواهد گرفت ن یعرف حاکم بر ا

 



قرارداد نامعتبر شناخته    نی از مقررات ا  کیکشور، هر    یجار  نیقوان  ایکه به موجب حکم دادگاه    یدر صورت -۲-۱۰

مفاد قرارداد    ریسا  ی در خصوص اجرا  م یگ  ن یآرت  شنهادیپ   اًیمفاد قرارداد وارد نشده و ثان  ریبه سا  یاشود، اوالً خدشه 

 .خواهد شد  رفتهیداشته باشد، پذ  ن یفطر ه اولیتطابق را با اراده  ن یشتریکه ب ی به نحو

 

   حل و فصل اختالفات -۱۱ ماده 

  ی اجرا   ای  ر یراجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفس  ایقرارداد و    نیاز ا  یناش   ی اختالفات و دعاو   ه یکل

 .صلح و سازش فصل خواهد شد  قیآن در ابتدا از طر

 مقررات  ریسا -۱۲ ماده 

 .است ران یا یاسالم ی جمهور نی قرارداد تابع قوان  نیا -۱-۱۲

آن   اجرای  و  اعمال حق از انصراف قرارداد( به منزله  نی)مطرح در ا  م یگ ن یاز حقوق آرت کیعدم اعمال هر  -۲-۱۲

 .نخواهد بود ندهیدر آ

در   ،ی و کتب یاعم از شفاه ن، یشیبوده و توافقات و اظهارات پ  نیتوافقات طرف هی قرارداد حاضر متضمن کل -۳-۱۲

 .انعقاد فاقد هرگونه اثر خواهد بود خیقرارداد از تار نیارتباط با موضوع ا

،  artingames.ir  تحت دامنه   یهال یمیآدرس ا  قیاز طر  م یگ  نیو مکاتبات آرت   هاام یاخطارها، پ  ه یکل – ۴-۱۲

در خصوص    ی تیمسئول  میگ  ن ی. آرتردیگی دهندگان صورت متوسعه  ی وبالگ رسم ا یمستندات، پنل و  یروزرسانبه 

 .دهنده نخواهد داشتتوسط توسعه  هاامیعدم مشاهده پ  ایعدم توجه و 

 

 نشانی طرفین توافق نامه -۱۳ ماده 

 6 واحد  –  ۳ پ -رفعت پاساژ  بست بن  -سعدی خ   -دولت دروازه   -: تهراننشانی کارفرما ۱۳-۱

                ۰۹۱۲۲۲76۱5۳:  تلفن

 :پیمانکارنشانی 

 تلفن:                



روز   هفت نشانی های فوق، آدرس ابالغ کلیه مکاتبات خواهد بود، مگر این که تغییر در نشانی، ظرف مدت : ۲_۱۳

 .کتباً به طرف دیگر اعالم شود 

امضاء و    م،یتنظ  نینسخه که تماماً حکم واحد را داشته توسط طرف  ۲ماده است، در    ۱۳قرارداد حاضر که شامل  

 اند.تعهدات مربوط به خود شده  ه یکل  ی متعهد به اجرا  نیو طرف ده یمبادله گرد

 

 :تاریخ امضا

 :توسعه دهنده:                                                                           امضاء آرتین گیمامضاء 


