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 1 نسخه 

 1401 بهشتیارد تاریخ انتشار

 نسخه نهایی  شرح

 خالصه 
برای فروش   را  قرارداد نمونه  بهره این سند قالب یک  نرمبسته برداری  مجوز  افزاری و های 

می  تعهدات ارائه  آن  با  تدوین  مرتبط  برای  یکسان  الگویی  ایجاد  سند،  این  هدف  دهد. 

فروش   به  مربوط  بهره قراردادهای  )لیسانس(  مجوز  نرمبسته برداری  و  آماده  افزاری  های 

 مرتبط با آن است. تعهدات

 



 

 افزاری آماده نرمبرداری )مجوز( بسته فروش حق بهره
  1 نسخه:

 1401 بهشتیارد تاریخ انتشار:

 

  21از  1صفحه 
 

 شرایط استفاده

 پیش از استفاده از این سند، توجه به موارد زیر ضروری است: 

دهنده شاکله کلی یک »قرارداد« است که صرفاً به منظور رعایت نکات اساسی در تنظیم این نوع از  این قرارداد نشان (1

 قراردادها باید مورد استفاده قرار بگیرد.

وکار و در تمامی شرایط، انطباق کامل داشته باشد و  کسب  یکتواند با تمامی نیازهای  قرارداد نمی  تیپبه طور کلی   (2

نیازمند پاسخ دهد.  یکلیه  را  را سفارشی  ،بنابراینها  آن  باید حسب مورد،  قرارداد  و  از طریق  سازی )طرفین  جرح 

 تعدیل مفاد( کنند.

بهره  (3 برای  قراردادها،  ازدر خصوص عناوین  بیمهمعافیت  مندی  به عناوین مندرج در بخشنامه  های  تا  ای الزم است 

بیمه ضوابط  تلخیص  و  مقاطعهتنقیح  شماره  ای  تامین    1399/ 20/12مورخ    1000/ 12101/99کاران  سازمان 

 اجتماعی توجه شود. 

تواند متفاوت باشد؛ تشریح  در خصوص بیمه و مالیات قرارداد، نکات متعددی وجود داشته که حسب توافق طرفین می (4

 گنجد. پیشنهادی نمیسند کامل هر کدام از موارد در قالب 

اری بردبهره  ، حسب ابعاد فنی و اقتصادی پروژه و نیز مقیاس و گستره افزارنرمبدیهی است که قراردادهای پشتیبانی   (5

 می تواند مورد تعمیق و تکمیل قرار بگیرد.  افزارنرماز 

قرارداد تغییر    تواند توسط طرفین، میمشخص شده  هاشور طوسی رنگهایی از متن قرارداد که با کروشه و  قسمت (6

   یابد.

ای استان  یانهمسئولیت نهایی قرارداد تهیه شده بر اساس مفاد این سند، بر عهده طرفین بوده و سازمان نظام صنفی را (7

 این خصوص ندارد.تهران مسئولیتی در 

  



 

 افزاری آماده نرمبرداری )مجوز( بسته فروش حق بهره
  1 نسخه:

 1401 بهشتیارد تاریخ انتشار:

 

  21از  2صفحه 
 

 فهرست مطالب

 3 .........................................................................................یافزارنرم( ی ها)بسته  فروش قرارداد  ( 1 ماده

 3 .................................................................................................................. قرارداد   طرفین ( 2 ماده

 4 .................................................................................................................. قرارداد  عموضو ( 3 ماده

 4 ................................................................................ قرارداد  موضوع یاجرا نحوه و استفاده  محل ( 4 ماده

 4 ................................................................................................ یبرداربهره مجوز  اعتبار مدت ( 5 ماده

 5 ..................................................................................................................... قرارداد   مبلغ ( 6 ماده

 5 ..................................................... «داریخر» اری االختتام نده ینما دیتائ از پس پرداخت  طیشرا و نحوه ( 7 ماده

 5 .............................................................................................................. « داریخر» تعهدات ( 8 ماده

 7 ............................................................................................................ « فروشنده»  تعهدات ( 9 ماده

 9 ............................................................................................................. قرارداد   در راتییتغ ( 10 ماده

 9 ......................................................................................................... ( تیرایکپ )  از یامت حق ( 11 ماده

 10 ..................................................................................................................... یمحرمانگ ( 12 ماده

 10 ................................................................................................ ( ماژور فورس)  قهری  حوادث ( 13 ماده

 11 ........................................................................................................ اختالفات  فصل و حل ( 14 ماده

 11 ................................................................................................................... قرارداد   فسخ ( 15 ماده

 12 ............................................................................................... ی ارتباط  ی هاکانال و  تباتمکا ( 16 ماده

 12 ........................................................................................... قرارداد  نسخ اعتبار و تعداد زبان، ( 17 ماده

 14 ........................................................................ ( ی افزارنرم بسته  یفن   مشخصات و امکانات) 1 شماره وستیپ

 15 ................................................................................................. ( تعهدات شرح  یاجرا) 2 شماره وستیپ

 17 ......................................................................................................... (خدمات  ریسا) 3 شماره وستیپ

 19 .......................................................................................................... (ی تیهو اسناد ) 4 شماره وستیپ

 20 ......................................................................... (نامشروع رقابت منع و یمحرمانگ قرارداد )  5 شماره وستیپ

  



 

 افزاری آماده نرمبرداری )مجوز( بسته فروش حق بهره
  1 نسخه:

 1401 بهشتیارد تاریخ انتشار:

 

  21از  3صفحه 
 

 افزاری آماده )مجوز( بسته نرم برداریحق بهرهفروش  قرارداد  (1 ماده 

االجرا الزم  و کلیه مفاد و اصول آن برای طرفین قرارداد  شده قانون مدنی فیمابین طرفین منعقد    ١٠قرارداد حاضر به استناد ماده  

 است.

 طرفين قرارداد (2 ماده 

بین قرارداد  .........................../ثبت  شماره  به  ...........................  خانمآقای/ شرکت/  این  شناسنامه   و  ها شرکت  ثبت  اداره  شماره 

 به   ...........................  ملی   کد/یمل  شناسه  ...........................  شماره   یاقتصاد   کد  یدارا  ...........................ی  تجار  ریغ  موسسات

که (،  ...........................  ملی  )سمت/کد   ...........................( و  ...........................ملی    )سمت/کد   ...........................  ی آقاخانم/  ی ندگینما

عضو سازمان    ،اندمعرفی شده  به عنوان صاحبان امضای مجاز  ...........................مورخ    ...........................نامه رسمی شماره  زورطبق  

رایانه صنفی  ...........................نظام  استان  عضویت    ای  کد  قانونی  ...........................با  ...........................اقامتگاه  پستی   کد  : 

تماس    ...........................  الکترونیکیپست    ........................... وبگاه    ...........................شماره   پس   نیا  از  که  ...........................و 

 ، شودیم ده ینام « فروشنده»

 و

  موسسات   و  هاشرکت  ثبت  اداره  شماره شناسنامه .........................../ثبت  شماره  به  سازمان/شرکت/اداره/آقای/خانم ...........................

...........................تجار   ریغ ...........................  ی/کدمل  شناسه  ...........................  شماره   یاقتصاد  کد   یدارا  ی  ی  ندگ ینما  به  ملی 

ملی ...........................(، که طبق روزنامه  )سمت/کد )سمت/کدملی ...........................( و ........................... ........................... یآقاخانم/

ش ........................... رسمی  ...........................  ماره  عنوان    مورخ  شدهبه  معرفی  مجاز  امضای  قانونی  ،اندصاحبان  :  اقامتگاه 

  و وبگاه ...........................   ..............شماره تماس .............   ...........................  پست الکترونیکی   پستی ...........................  کد   ...........................

 شود.منعقد میتحت شرایط زیر  ،شده  دهینام  «خریدار» پس  نیا از و

قانون  هیو کل  نیطرف   نیب  یاهر مکاتبه:  1تبصره   ابالغ اظهارنامه  ها،هیهمچون اخطار  یاوراق    یها آدرس  بهها و مکاتبات  ها، 

 ستند یمجاز ن  ن یاست و طرف   رییقابل تغ   ن یطرف   ی بعد  ی فوق ارسال خواهد شد و صرفاً با توافق کتب  اقامتگاه قانونی  مندرج در

المکان  را مجهول  گریکدی  قرارداد  نیخصوص ا  در  یامکاتبه  ایهرگونه ابالغ    یو به طور کل  یو رسم   ینسبت به مکاتبات عاد

 . کننداعالم 

  



 

 افزاری آماده نرمبرداری )مجوز( بسته فروش حق بهره
  1 نسخه:

 1401 بهشتیارد تاریخ انتشار:

 

  21از  4صفحه 
 

 موضوع قرارداد (3 ماده 

از:موضوع   (3-1 بند است  عبارت  بهرهفروش  »  قرارداد  نرم  برداری حق  بسته  آماده)مجوز(  تجاری    « افزاری  نام   با 

HighCms  /و  مشخص شده در پیوست یک   مشخصات فنیو  ت  مطابق با امکانا   ...........................نسل   نگارش

 شرح جدول زیر:ه  ب، های قراردادسایر پیوست

 تعداد مجوز افزارشرح نرم ردیف 

1   

2   

3   

4   

 نیست.مجوزهای ارائه شده موضوع قرارداد قابل استرداد یا تعویض  :1 تبصره

 آمده است. این قرارداد های افزاری موضوع قرارداد در پیوستماندازی و مشخصات فنی بسته نرنیازهای راهپیش :2 تبصره

 های قرارداد به شرح زیر است:پیوست (3-2 بند

 ( ی افزارنرمبسته و مشخصات فنی امکانات ) 1شماره  وستیپ •

 ( تعهداتاجرای شرح ) 2پیوست شماره  •

 )سایر خدمات( 3پیوست شماره  •

 )اسناد هویتی( 4پیوست شماره  •

 و منع رقابت نامشروع( ی)قرارداد محرمانگ 5شماره  وستیپ •

 (...............................................................) 6شماره  وستیپ •

 (...............................................................) 7شماره  وستیپ •

 اجرای موضوع قراردادو نحوه استفاده  محل (4 ماده 

از طریق  و نحوه اجرای قرارداد    است  «خریدار»  کارساز)سرور(در محل استقرار  افزاری موضوع قرارداد،  ه بسته نرماستفاد  محل

کارساز و با رعایت اصول امنیت  و  افزارنرم ادمین پنل ( بهRemote Desktop)مانند  ارتباط از راه دور  های موجود  قابلیت پروتکل

 است. اطالعات 

 برداریاعتبار مجوز بهرهمدت  (5 ماده 

بهره  مدت  بستهاعتبار مجوز  از  تاریخ    ...........................  خ یتار  از   افزاری نرم  برداری    ...........................   مدت   به  ...........................تا 

 ( تقویمی است.سال/)روز



 

 افزاری آماده نرمبرداری )مجوز( بسته فروش حق بهره
  1 نسخه:

 1401 بهشتیارد تاریخ انتشار:

 

  21از  5صفحه 
 

 مبلغ قرارداد  (6 ماده 

بدون احتساب عوارض و مالیات بر ارزش    الیر  (به حروف  ...........................معادل  )  ...........................  برابر قراردادموضوع این    مبلغ

 است.افزوده 

 « خریدار»االختيار تامنماینده پس از تائيد   پرداختو شرایط   نحوه (7 ماده 

 است. « فروشنده»از سوی   فاکتور)ها(، دو هفته پس از ارائه  « خریدار»توسط  فاکتور)ها(  حداکثر زمان پرداخت (7-1 بند

تعهدات  کلیه  « مجاز به قطع  فروشنده، » فاکتور)ها(از    ک یدر پرداخت هر  «  خریدار»  ماهه  دو بیش از    ریخدر صورت تا:  1تبصره  

تعهدات  مجدد    ی . برقراراست«  خریدار امر متوجه »  ن یاز ا  ی و تعهد ناش  ت یبوده و هر گونه مسئولموضوع این قرارداد  باقیمانده  

 . است ریپذ، امکانفاکتور)های( قبلی کلیه کامل  هی« تنها با تسوفروشنده»

  ارزش   بر  ات ی مال  نظام  در  نام ثبت  نامه یگواه  ارائه  با   قرارداد،  موضوع  به  افزوده   ارزش  بر  ات یمال  شمول   صورت   در (7-2 بند

  ،فاکتور مبلغ  به فاکتورزمان صدور   در  کشور   یاتی مال  امور  سازمان مصوب نرخ طبق ، «فروشنده»  یسو از  افزوده

 د. ش خواهد اضافه 

 « است.فروشندهپرداخت سایر کسورات قانونی این قرارداد، بر عهده »: 2تبصره 

 « عبارت است از:  خریدار« برای واریز وجه توسط »فروشنده» شماره حساب  (7-3 بند

شرکت: به نام   ...........................کد شعبه:    ...........................بانک  نزد  (  ...........................)نوع حساب:    ...........................شماره حساب:  

 ........................... شماره شبا:  ...........................

 « خریدار» تعهدات (8 ماده 

افزاری را بدون کمک »فروشنده« راساً و بدون نیاز به تجربه و زیرساخت خاصی،  نرم  تواند بستهمیر«  »خریدا (8-1 بند

نرمدر صورتی که نصب و راه  اندازی کند.نصب و راه افزاری نیازمند دانش و تجربه خاصی باشد،  اندازی بسته 

 »فروشنده« متعهد به انجام آن در محدوده این قرارداد است.  

را    «فروشنده »های اجرایی  که توصیهشود  میمتعهد    «خریدار »  ، یند استقرار در این قراردادآصورت وجود فردر   (8-2 بند

نرم استقرار  )که  برای  قرارداد  موضوع  دبه  »فروشنده«  افزارهای  قرارداد  عقد  از  پیش  مکتوب  اختیار  صورت  ر 

  و سازی وح مدیریتی از فرآیندهای پیادههای الزم را در تمام سطو حمایتکرده دهد( رعایت  قرار می»خریدار« 

 در زمان اجرای قرارداد به عمل آورد. استقرار  

نصب و    برایامنیتی، ...( مورد نیاز  شبکه،  افزار،  افزاری، نرمهای الزم )سخت« متعهد است زیرساختخریدار» (8-3 بند

نرم  یبرداربهره  بسته  فن  ی افزاراز  مشخصات  )طبق  را  قرارداد  اختیار  ب  افزار(نرم  یموضوع  در  کار  شروع  رای 

قراردهدفروشنده» لذا«  زیرساخت  .  »تامین  عهده  بر  الزم،  »خریدارهای  و  بوده  این خصوص  فروشنده «  در   »

 تعهدی ندارد. 



 

 افزاری آماده نرمبرداری )مجوز( بسته فروش حق بهره
  1 نسخه:

 1401 بهشتیارد تاریخ انتشار:

 

  21از  6صفحه 
 

«، منجر به افزایش مدت قرارداد یا مدت گارانتی  خریدارتوسط »  تاخیر در ایجاد و ارائه بسترهای مذکوربدیهی است  :  1تبصره  

هیچ گونه تعهدی برای ارائه خدمت   «فروشنده» در صورت انقضای مهلت قرارداد،    شود.پشتیبانی موضوع این قرارداد نمیو  

 مسترد نخواهد شد.  «خریدار »نداشته و وجهی نیز به 

  افزار های آن، عقد این قرارداد به منزله علم و آگاهی کامل و پذیرش نرمبا توجه به مفاد این قرارداد و پیوست (8-4 بند

ایجاد مسئولیت    « فروشنده» برای    ،افزارامکانات و نحوه عملکرد نرماطالعی از  هار بیظابوده و  خریداری شده  

 کند.نمی

افزار خارج از مفاد این  هر گونه تغییر در امکانات و نحوه عملکرد نرم« مبنی بر  خریدار»درخواست  در صورت   (8-5 بند

 است.بین طرفین  ،دیگری الحاقیه /قراردادانعقاد  نیازمند این موضوع  ،های آنقرارداد و پیوست

  موضوع این قرارداد و همچنین   (های )افزارنرم  و راهبری  گارانتیارائه  امکان  به منظور  شود  میمتعهد    «خریدار» (8-6 بند

  ( سه 3)قرارداد، حداکثر طی  این  تحویل موضوع    ودر طول مدت قرارداد  مورد نیاز  ارتباطات  تعامالت و  انجام  

االختیار خود را که مسلط به مفاهیم فناوری اطالعات  به صورت کتبی، نماینده تام  از زمان انعقاد قراردادروز کاری  

از   ( سه روز کاری3حداکثر طی ) را امر مراتبیا در صورت تغییر نماینده، و  کرده،معرفی   «فروشنده»به ، است

 کند. اعالم   «فروشنده» به  ی صورت کتبه ب و قبل 

 یخوددار  داًیاک موضوع قرارداد،    یافزارهابه نرم  ناآگاهمجاز و    ری افراد غ  یاز دسترس موظف خواهد بود تا  «  خریدار»:  1تبصره  

 . کند

قرارداد این  بوده و حق اصالح یا تغییر مفاد  قرارداد  این  در چارچوب  «  خریدار»االختیار  شرح مسئولیت نماینده تام  :2تبصره  

 را ندارد. 

و بخش سواالت  به راهنماها    درخواست، ابتداسوال یا  پیش از طرح هر  موظف است  «  خریدار»االختیار  تامنماینده    :3تبصره  

 .کند« اقدام فروشندهدرخواست به »سوال یا و در صورت عدم یافتن پاسخ، نسبت به طرح    ،مراجعه سایت افزار/نرممتداول 

ظرف مهلت زمانی توافق شده )حداکثر دو هفته(، نسبت د  نشومتعهد می«  خریداراالختیار »تام« و نماینده خریدار»:  4تبصره  

ها یا درخواست  هافعالیت  ،صورت  در غیر این.  کنند« اقدام  فروشندهها یا مکاتبات »ها، درخواسترسمی و مکتوب فعالیت  به تایید

از سوی » یا مکاتبات   تلقی  «  فروشندهانجام شده  ،  « در موعد مقررخریدار»پاسخگوئی  در صورت عدم  .دنشویمتأیید شده 

 .کنداتخاذ تصمیم  ،تواند حسب صالحدید خود نسبت به پیشبرد امور قرارداد « میفروشنده»

به منظور  میمتعهد    «خریدار» (8-7 بند موضوع قرارداد، دسترسی    تعهداتاجرای    فرآیند نصب وتسریع  بهبود و  شود 

  )مانند  های موجودافزارهای موضوع قرارداد را از طریق قابلیت پروتکلدور به بستر محل نصب نرمارتباط از راه

Remote Desktop )قرار دهد.  «فروشنده»در اختیار   ،با رعایت اصول امنیت اطالعات 

)طبق    که  استنیازهایی  پیش  تمامو  اطالعات، مدارک و مستندات  به موقع    ارائه  و  نیتأم  به  موظف  «خریدار» (8-8 بند

 دارد. ازینها « به منظور ایفای تعهدات قراردادی خود به آنفروشنده» ( های این قراردادپیوست 

 است.  قرارداد  اینو   6 مواد براساس ،«فروشنده»  قرارداد به  مبلغبه موقع  پرداخت  به متعهد «خریدار» (8-9 بند
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تواند مجوز اعطا شده را ابطال یا ارائه  در شرایط زیر، »فروشنده« می»خریدار«  در صورت عدم انجام تعهدات   (8-10 بند

 موضوع این قرارداد را متوقف کند:  سایر تعهدات 

 فاکتورهای ارسالی »خریدار« ظرف حداکثر مدت دو ماه شمسی از تاریخ صدورمبلغ  عدم پرداخت  •

« یا عدم ارائه دسترسی به  فروشندهافزار موضوع قرارداد به »نرم   ی اجرایالزم براهای  عدم ارائه زیرساخت •

 « خریدارها از سوی »آن

ب (8-11 بند از تعهدات توسط »ه  چنانچه  ایفای هر یک  با تاخیر  خریدار واسطه قصور یا تقصیر یا عدم  قرارداد  «، اجرای 

نخواهد  مدت گارانتی یا پشتیبانی  افزایش  یا  ، این امر منجر به تغییر مفاد یا افزایش مدت قرارداد  شودمواجه  

 شد.

« یا محل اجرای موضوع قرارداد،  خریدار « به محل اقامتگاه قانونی »فروشندهدر صورت اعزام کارشناس توسط »  (8-12 بند

« باید  خریدار« است. در این حالت »خریدارهای ایاب و ذهاب و اقامت مناسب )در حد عرف( بر عهده »هزینه

« قرار داده و  فروشندهمحل مناسبی را برای انجام موضوع قرارداد در اختیار کارشناسان معرفی شده از سوی »

ها  های مورد نیاز برای ایفای تعهدات قراردادی را برای آنامکانات و دسترسی های الزم به ابزارها و زیرساخت

 تامین کند. 

  استخدام   ا ی  یریکارگه  ب  از   و نیز تا دو سال پس از پایان آن،  قرارداددر مدت این    که   شودیم   هدمتع  «خریدار» (8-13 بند

پیمانکاری،    مشاوره،،  تحت هر عنوان )از قبیل قرارداد استخدام  «فروشنده»   با  قرارداد  طرف  افراد  ریسا  ای   و  کارکنان

 کند.   یخوددار «فروشنده»  یکتب   اجازه بدون (و غیره  وقت ، پارهسپاری، مشارکتبرون 

به شخص    «فروشنده» قرارداد را بدون توافق قبلی مکتوب با  این  افزارهای موضوع  نرماست  متعهد    «خریدار» (8-14 بند

خدمات  تعهدات یا  هیچگونه مسئولیتی در قبال ارائه    « فروشنده»  ، صورت  این غیر  . در  ندهدثالث واگذار یا انتقال  

 به شخص ثالث ندارد. 

 « فروشنده» عهداتت (9 ماده 

انجام  این قرارداد  های  و سایر پیوست  2بندی پیوست  زمانبرنامه  »فروشنده« موظف است تعهدات خود را طبق   (9-1 بند

 دهد.

امضا  3»فروشنده« موظف است حداکثر   (9-2 بند از  نما  ک ی قرارداد،    ی روز پس  به عنوان  امور    یبرا  نده ینفر را  انجام 

در قالب یکی از    « خریدار »عالم درخواست از سوی  پس از اکند و    یمعرف  دار«یقرارداد به »خر  نیمربوط به ا

این قرارداد    موضوع  تعهدات اساس    بر   «خریدار های »به درخواست،  های ارتباطی توافق شده در این قراردادکانال

 پاسخ دهد. های آن ستو پیو

نامه مصوب  مطابق با واژهکند.  میگارانتی    ...........................افزار موضوع این قرارداد را به مدت  نرم  « فروشنده» (9-3 بند

« ...........................»  افزار منظور از پشتیبانی نرم« و  ........................... »  منظور از گارانتی ،  ایسازمان نظام صنفی رایانه

 است.



 

 افزاری آماده نرمبرداری )مجوز( بسته فروش حق بهره
  1 نسخه:

 1401 بهشتیارد تاریخ انتشار:

 

  21از  8صفحه 
 

نرم (9-4 بند به امضای    ای صورتجلسه  بر اساسموضوع قرارداد  افزار  تحویل  طرفین رسیده،  نمایندگان معرفی شده  که 

 .  شودانجام می

در صورت خودداری یا  است.  این قرارداد    3های الزم طبق پیوست شماره  »فروشنده« موظف به ارائه آموزش (9-5 بند

.  شودمیموضوع قرارداد تحویل شده قلمداد    افزار و انقضای تاریخ، برای استفاده از آموزش نرم  « خریدار»تعلل  

 تواند از آموزش مورد تعهد در طی دوران گارانتی استفاده کند. می « خریدار»دیهی است  ب

باید پیش از انعقاد  »خریدار«  قرارداد خواهد بود و  این  منحصر به مفاد    تعهدات موضوع این قرارداد،چارچوب   (9-6 بند

.  کندرا به طور کامل بررسی و مطالعه    مورد نظر برای خرید ها و مشخصات محصول  ویژگیامکانات،  قرارداد،  

افزار  توسعه در نرم  تغییر یابرای  هایی  «، منجر به ایجاد درخواستخریدار افزار با نیازهای »چنانچه عدم تطابق نرم

 شوند.نمی گارانتی ده و مشمول شقرارداد تلقی این  ها خارج از چارچوب مفاد ، کلیه این درخواستشود

ن (9-7 بند آمده  وجود  به  زیرساختمشکالت  از  ناشی  اشکاالت  و  کاربران  توسط  غیرصحیح  کاربرد  از  الزم  اشی  های 

 افزارهای پایه، ...( مشمول گارانتی نیست.افزار، شبکه، نرم)سخت

طی  محرمانه  اطالعات  که تحت عنوان    ی ها، اسناد و مدارکاطالعات، دادهتا از کلیه  « متعهد است  فروشنده» (9-8 بند

)از هر طریق(  ها  آن  یو از افشا کرده    گرفته حفاظت  قرار   ی و  ار ی در اخت«  ارخریدمدت این قرارداد از طرف »

 کند.  یخوددار

به«  فروشنده» (9-9 بند نماینده تام  یپاسخگوئ  موظف  ارائه پاسخ خریداراالختیار »به  از  لیکن    سایر پرسنل به    « است، 

 است. « معذور خریدار»

  استخدام  ا ی  یریکارگ ه  ب  از   و نیز تا دو سال پس از پایان آن،   قرارداد در مدت این  که   شود یم   متعهد  « فروشنده» (9-10 بند

مشاوره، پیمانکاری،  « تحت هر عنوان )از قبیل قرارداد استخدام،  خریدار»  با  قرارداد  طرف  افراد  ریسا  ا ی  و  کارکنان 

 کند.   یخوددار «خریدار»  یکتب   اجازه بدونوقت و غیره( سپاری، مشارکت، پارهبرون 

و مقررات کار و    ن یاز جمله قوان  قرارداد  نیو مقررات ناظر بر ا  نیقوان  عی که از جم  ، کندیاعالم م  « فروشنده» (9-11 بند

مطلع بوده و    قراردادها کامالً  یورات قانونو عوارض و کس  هااتیمربوط به مال  نیقوان   نیو همچن   یاجتماع   نیمات

قانون تأمین    38متعهد است طبق ماده    «فروشندهکند. همچنین »   فا ی و ا  تیها را رعاتا همه آن  است   متعهد

 اجتماعی، کارکنان موضوع این قرارداد را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه کند.

و    اتیمال  مه، یحق ب  ا، یحقوق و مزا  ل ی، از قب«فروشنده»مجموعه    ریو تعهدات نسبت به پرسنل ز  ی روابط حقوق  (9-12 بند

  « خریدار»بوده و    « فروشنده»موضوعه به عهده    نیقوان  ریو سا   یاجتماع   نیو مقررات و تأم  نیقوان  تی... با رعا

  ی هاأتیآراء مربوط به ه  یو اجرا  اتی به شکا  ییهر گونه پاسخگو  .ندارددر این خصوص  هیچ گونه مسئولیتی  

اختالف کارگر   صیتشخ ب  ریو سا  یو حل  و  قانون کار  به    ریو سا  یاجتماع   نیتأم  مهیتعهدات  موارد مربوطه 

 « است.فروشنده» عهده  منحصراً بر ،«فروشنده»مجموعه   ریپرسنل ز
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  گاهیپا  ت یرمدی  افزار عامل و نرم  سامانه شبکه،    ،افزاری از اشکاالت سخت  ی ناش  های یخراب« در قبال  فروشنده» (9-13 بند

پهنا   قطعی  ها،داده ل  یبرق،  و  امن  نترنتیا  نک یباند  نرم  وتریکامپ  تیو  بر عهده  ،  افزارکاربران پنل  مسئولیتی 

 « است. خریدارخارج و بر عهده »قرارداد   نیشمول انداشته و انجام این قبیل امور، از 

افزار موضوع این قرارداد و نیز  ها و اطالعات نرمهای مناسب و به موقع از داده« در قبال تهیه پشتیبانفروشنده» (9-14 بند

مسئولیتی برعهده نخواهد داشت  ، های الزم موضوع قرارداد، شبکه و زیرساختکارسازهاارائه خدمات پشتیبانی 

 « است.ریدارخخارج و بر عهده » قرارداد  نیشمول او انجام این قبیل امور، از 

  آنکه   مگر  ، نکند  واگذار  ثالث (  ی ها)طرف  به  را   آن  از   ی بخش  ا ی   قرارداد   نیا  تعهدات   که  شود متعهد می  « فروشنده» (9-15 بند

ه  ب  ، صادر شده  «خریدار»  خود   د یصالحد  اساس   بر  منحصراً  که   را   « خریدار»  یقطع   و  ح ی صرکتبی،    دیتأئ  قبالً 

 کند.   افتیدر  یکتب   صورت

افزار موضوع دهنده نرم«، اجزای تشکیلفروشندهبدون هماهنگی کتبی و اخذ موافقت » «،  خریدارکه »در صورتی (9-16 بند

به هر دلیلی  را ها دادهها و جداول پایگاه، رویهوابستههای ( و فایلSource Codeاین قرارداد، مانند متن برنامه ) 

تغییر یا  یا حذف  »دهد  اضافه  نرمفروشنده،  قبال صحت عملکرد  در  ارائه  « هیچگونه مسئولیتی  ادامه  و  افزار 

اندازی مجدد سامانه نیز  های نصب و راهموضوع این قرارداد نخواهد داشت. بدیهی است که کلیه هزینه  تعهدات

 « خواهد بود.خریدار بر عهده »

 : ارائه دهد دار« ی به »خر یاریبه شکل اختدر صورت وجود، را  ریزقابل تحویل موارد  تواندی»فروشنده« م (9-17 بند

 و ...( دیسک سخت، دانگل، لوح فشرده،  مانند )  افزارحامل نرم •

 افزار )کاغذی یا الکترونیکی( راهنمای استفاده از نرم •

• ...........................  

 قرارداد  در راتييتغ (10 ماده 

صاحبان امضای    دییتا  به  که  ای هیالحاق تدوین    های آن، از طریق یا پیوست  قراردادمفاد این    در  رییتغ  گونه  هر (10-1 بند

 .شودانجام می رسد،یم  نیطرف مجاز 

را افزایش یا کاهش    قرارداد موضوع    درصد  ...........................  زانیم  تا  ،این قرارداد  مدت  طول  در  تواندیم  «خریدار» (10-2 بند

 . دهد کاهش   ای ش یافزانیز  راقرارداد  مبلغ  ، و به تبع آنداده 

 ( تیرای )کپ ازيحق امت (11 ماده 

مجلس شورای اسالمی،    1379/  10/  04ای مصوب  افزارهای رایانهمطابق قانون حمایت از حقوق پدیدآورنده نرم (11-1 بند

به    «( است.فروشندهقرارداد منحصراً متعلق به صاحب اثر )»  افزار موضوع اینمادی و معنوی نرمکلیه حقوق  

افزار برای مدت محدود و مقید به شروط مندرج در قرارداد، به  برداری مادی از نرمبهرهموجب این قرارداد، حق 

 شود.خریدار اعطا می
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برنامه  (دادهل پایگاهمانند طراحی، معماری، جداو)   توسعهفنی  تحویل مستندات   (11-2 بند نیز متن  تعهدات  از  خارج    و 

 است.قرارداد « در این  فروشنده»

نقض تدابیر    ،آنالگوبرداری از    ، قرارداداین  افزارهای موضوع  و کارکنان وی حق تکثیر و تغییر مجوز نرم  «خریدار» (11-3 بند

متن برنامه و  ه )نظیر مهندسی معکوس و استخراج  های غیرعمومی سامانافزار یا دسترسی به بخشامنیتی نرم

 را ندارند....( 

 است.  «خریدار»متعلق به   ،شودیم ثبترداد موضوع قرا افزاردر نرم که  اطالعاتی ه یکلمالکیت    (11-4 بند

 گیمحرمان (12 ماده 

 قرارداد هستند.این   5رعایت اصول محرمانگی طبق پیوست شماره    بهطرفین متعهد 

 حوادث قهری )فورس ماژور(  (13 ماده 

بیماری (13-1 بند اعتصابات عمومی،  انقالب،  قبیل؛ جنگ،  )از  ماژور  فورس  و شرایط  قهری  وقوع حوادث  زمان  های  در 

واگیردار، سایر حوادث و بالیای طبیعی، و غیره( عدم ایفای تعهد از سوی طرف متاثر، به منزله نقض تعهدات  

 قراردادی تلقی نخواهد شد و تعهدات طرفین تا زمان رفع موانع، به حالت تعلیق در خواهد آمد. 

طور مستقیم تحت تاثیر قرار دهد )نظیر  ه المللی به نحوی که عملکرد طرفین قرارداد را بهای بیناعمال تحریم (13-2 بند

های  افزاری از قبیل پلتفرمهای نرمزیرساختدر  ها یا اختالل  ها یا خرید الیسنسمحدودیت در واردات دانگل

 شود.میماژور تلقی  افزارهای مدیریت پایگاه داده و غیره(، در زمره مصادیق فورسافزار یا نرمتوسعه نرم

دهندگان خدمات میزبانی  دهندگان خدمات دسترسی )شبکه و اینترنت( یا ارائهسوی ارائهبروز اختالالت فنی از   (13-3 بند

 . شودمیماژور تلقی )مراکز داده(، مصداق فورس

ساعت مراتب امر را با ذکر دقیق جزییات به اطالع    72طرف متاثر از فورس ماژور، موظف است ظرف حداکثر   (13-4 بند

 طرف مقابل برساند. 

که در آن یکی از طرفین )یا هر دو طرف( قادر به ایفای تعهدات    )فورس ماژور(  ریدر صورت بروز حوادث قه (13-5 بند

حداکثر به مدت سه ماه به حالت تعلیق در خواهد  حوادث قهری )فورس ماژور(  خود نباشد، قرارداد تا زمان رفع  

اجرای   و  بوده  فورس ماژور حاکم  این مدت، همچنان شرایط  از گذشت  امکانآمد. چنانچه پس  پذیر  قرارداد 

  کنند.د مبادرت به فسخ قرارداد نتواننباشد، هر یک از طرفین می

ها و  هزینهانجام شده و    تعهدات الزحمه  حقمحق به دریافت  «  فروشنده»،  ناشی از حوادث قهری  پس از فسخ  (13-6 بند

 است. انجام داده ،های موضوع قراردادطور واقعی تا آن لحظه در خصوص فعالیته مخارجی است که ب
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 حل و فصل اختالفات  (14 ماده 

اعتبار،    انحالل،  انعقاد،  قبیل اختالف درخصوصاز  )کلیه اختالفات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن   (14-1 بند

پرداخت،   نحوه  نقضمبالغ،  تفسیر  تعهدات  فسخ،  یا ،  قرارداداجرانحوه    مواد  برآورد  گذاریارزش،  ی مفاد  و  ها 

ارجاع امر به مرجع    از طریقمابین و در صورت عدم حصول نتیجه،  ابتداً از طریق مذاکره فی  ( غیرهخسارات، و  

طرفین قرارداد »شورای انتظامی  .  استا  االجرقطعی و الزمی،  داور  . رای مرجعخواهد بود  و فصل  قابل حل  داوری،

رایانه صنفی  نظام  عنوان  را    «....استان  ای  سازمان  تخل به  به  رسیدگی  عنوان    تفا مرجع  به  نیز  داور  و 

 . کردندانتخاب  ، الطرفینمرضی

 . کنندعهده دارند اجرا ر  که به موجب قرارداد برا  طرفین متعهد می شوند تا زمان حل شدن اختالف، تعهداتی  (14-2 بند

 فسخ قرارداد  (15 ماده 

«  خریدار ، »«خریدار»، بدون اخذ موافقت کتبی  «فروشنده» از سوی   واگذاری موضوع قرارداد به غیردر صورت   (15-1 بند

« متعهد است مبالغ اخذ شده بابت موضوع قرارداد را به  فروشندهدر این صورت، »   حق فسخ قرارداد را دارد.

 « مسترد کند.خریدار»

  « فروشندهندهد، »   انجام  مطابق مفاد این قرارداد« را  فروشنده»   بهخود    ی پرداختتعهدات    « خریداردر صورتی که » (15-2 بند

 حق فسخ قرارداد را دارد. 

«  فروشندهدر این صورت، »   « حق فسخ قرارداد را دارد.خریدار ، »«فروشنده» ورشکستگی یا انحالل  در صورت   (15-3 بند

 « مسترد کند. خریدارمتعهد است مبالغ اخذ شده بابت موضوع قرارداد را به »

  بیش   ،«خریدار»با  بدون هماهنگی  «  فروشنده»وی  از ستاخیر در شروع عملیات موضوع قرارداد  در صورت بروز   (15-4 بند

«  فروشنده»در این صورت،    « حق فسخ قرارداد را دارد.خریدار، »قراردادانعقاد    پس ازتقویمی  روز    ( سی30)  از

 « مسترد کند. خریدارمتعهد است مبالغ اخذ شده بابت موضوع قرارداد را به »

  طی صورت شرا  نی که در ا  ،برای فسخ قرارداد اقدام کنند  بر اساس توافق کتبیتوانند از یک ماه قبل و  طرفین می (15-5 بند

 . مشخص خواهد شدبا توافق طرفین  ز یحساب ن هیخاتمه و نحوه تسو

اطاله آن بیش    ( ، حوادث قهری13  ماده  مطابق)  شده  جادیا   حوادث قهریبروز    صورت   در (15-6 بند ، طرفین  ماه  سهو 

ها و مخارجی است که  « محق به دریافت هزینهفروشندهدر این حالت »  توانند برای فسخ قرارداد اقدام کنند.می

« متعهد است هزینه  خریدار»  و های موضوع قرارداد انجام داده  به طور واقعی تا آن لحظه در خصوص فعالیت

 « پرداخت کند. فروشندهرا محاسبه و به »  انجام شده تا زمان فسخ  تعهدات یا خدمات 

سه ماه    از  شیب  « خریدار»اجرای موضوع قرارداد از سوی  برای  تعهدات و ارائه زیرساخت    یاجراکه    یصورت   در (15-7 بند

پرداختی  پیش«  فروشنده اگر »   ،صورتدر این    .شود   قرارداد   فسخ  خواستار  تواندیم   «فروشنده»   ،انجامد  طولبه  

باشد، این مبالغ باید به  انجام نشده    موضوع قرارداد   تعهدات ارائه  کرده ولی  قرارداد دریافت  این  بابت موضوع  

 شود. مسترد  «خریدار»
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متعهد است    «خریدار»،  «فروشنده» ناشی از عدم تقصیر    مبنی بر فسخ قرارداد   « خریدار »در صورت درخواست   (15-8 بند

را محاسبه و    انجام شده تا زمان فسخ  تعهدات  قرارداد و  نیموضوع ا  (ی ها)افزارنصب شده نرم   یمجوزهاهزینه  

 کند. پرداخت   « فروشنده»به 

انجام شده تا زمان    تعهدات« متعهد است هزینه  خریدار»،  مذکور  ناشی از سایر عوامل  در صورت فسخ قرارداد  (15-9 بند

 « پرداخت کند. فروشنده را محاسبه و به » فسخ

به    تعهدات گونه تعهدی در قبال ارائه    هیچ   « فروشنده»درصورت فسخ یا خاتمه یا انحالل قرارداد حاضر،   (15-10 بند

مربوط به این قرارداد و پیوست  انحالل قرارداد، کلیه امور  خاتمه یا  فسخ یا  نخواهد داشت و از لحظه    «خریدار»

 خواهد بود. «خریدار»بر عهده  ،های آن

 انجام شود.  ییقضا اظهارنامه  قیطر از دی با فقط  قرارداد، فسخ  درخواست (15-11 بند

 های ارتباطیو کانال مکاتبات (16 ماده 

توانند  ها میکنند. این کانالاز پیش توافق می  ثبت سوابق و مکاتبات به صورت مکتوبهایی را برای  طرفین کانال (16-1 بند

 د. نباش زیر جدول شرح  ه ب، پست الکترونیکی، سامانه تیکتینگ نمابرنامه، شامل 

 « فروشنده» « خریدار» کانال ارتباطی 

 رسمی در سربرگ رسمی در سربرگ نامه 

 ...........................  ...........................  به شماره  نمابر

 ...........................  ...........................  به آدرس پست الکترونیکی

 ...........................  ...........................  به نام و آدرس  سامانه تیکتینگ

 ...........................  ...........................  ........................... 

های  توسط یکی از کانال  گرید  طرف  یبرا  نیطرف  از  یک سوی ی   ازکه   قرارداداین  مرتبط با موضوع    مکاتبات  هیکل (16-2 بند

 شود.می یتلق شده لیتحوشود، ارتباطی توافق شده ارسال 

داشته  ت  رسمیتوافق شده  های ارتباطی  فقط از طریق کانال  «خریدار»خدمات و پاسخگویی به  تعهدات یا  ارائه   (16-3 بند

و  رسمیت نداشته    «فروشنده»های ارتباطی برای  ارتباطات انجام شده از سایر کانال  ها، تعامالت وو درخواست

های  از طریق کانال الزم است که درخواست موضوع مکالمه،   ، های تلفنیحتی در مورد تماس  ور نیست.آدتعه

 شود.، ارسال برای اجرا و پیگیری با ذکر جزئیات دقیق  ارتباطی مذکور

 قرارداد نسخ تعداد و اعتبارزبان،  (17 ماده 

 در شهر  نسخه  2  در  و  ماده(  هفده)  17  درو به زبان فارسی بوده و    رانیا  یاسالم  یجمهورو مقررات    نیقوانتابع    قرارداد  نیا

 ل ی تشک   را  یاکپارچهی  و  جامع  مجموعه  ک ی  آن  یهاوستیپ  همراه  به  و  دهیرس   طرفین قرارداد  یامضا   به  و  شده  میتنظ  {تهران}

  قرارداد   صفحات   تمام  ن یهمچن  .دارند  کسانی   اعتباراین قرارداد    یهانسخه  همه   شده است.  دییتأ  و  توافق  ن یطرف توسط    کهداده  

 . است دهیرس « خریدارو » «فروشنده» یامضا و مهر به آن  ی(ها)وستیپ و



 

 افزاری آماده نرمبرداری )مجوز( بسته فروش حق بهره
  1 نسخه:

 1401 بهشتیارد تاریخ انتشار:

 

  21از  13صفحه 
 

 

 

 « فروشنده»   « خریدار»

 )سمت(   نام و نام خانوادگی   نام و نام خانوادگی )سمت( 

 )پایان متن اصلی قرارداد( 
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 ( افزارینرمبسته و مشخصات فنی امکانات ) 1پيوست شماره 

 افزاریامکانات و مشخصات فنی بسته نرمالف( 

افزاری آماده که فروش آن موضوع این قرارداد است، برای اطمینان طرفین ضروری آنجا که تعیین روشن امکانات بسته نرم از[
تواند به صورت جدولی ها تا سرحد ممکن با دقت در این پیوست ذکر شود. اطالعات این پیوست میاست، الزم است این قابلیت

  صها باید به نحوی مشخافزاری، یا یک بروشور از پیش تهیه شده باشد. این ماژولته نرمها یا امکانات عمده و مهم بساز ماژول
های دیگری که عالوه بر  افزاری و ماژولهای اصلی بسته نرمماژول ها را داشته باشد.شوند که خریدار امکان تایید و پذیرش آن

های بسته فهرست امکانات و قابلیت ن پیوست مشخص شوند.ماژول اصلی حسب این قرارداد در تعهد فروشنده است، باید در ای
ها در این افزاری موضوع قرارداد نقش مهمی در پذیرش آن توسط »خریدار« داشته و به همین دلیل، ذکر کامل همه آننرم

  ] شود.پیوست اکیداً توصیه می

 نيازهای نصب و استقرارب( پيش

افزاری در این بخش از  اندازی و استقرار بسته نرمزهای ضروری برای نصب، راهنیاها و پیششود همه زیرساختتوصیه می[
 ] پیوست با جزییات کافی تصریح شوند.
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 ( تعهداتشرح اجرای  ) 2پيوست شماره 

 (WBSالف( ساختار شکست کار ) 

 به شرح ذیل است: موضوع قراردادساختار تفکیکی کار )پیشنهادی( برای انجام 

 قيمت % از کل کار  قلم )اقالم( قابل تحویل  تاریخ پایان  تاریخ شروع  فعاليت ردیف
       

در    های مهم اجرایی قرارداد یا به عبارتی گام   Work Breakdown Structure  (WBS)در این قسمت ساختار شکست کار[
کنترل و   بر  از آنجا که این ساختار مبنی  .  امثالهم، پشتیبانی و  آموزش  ،اندازی؛ مانند نصب و راهشودبیان می  صورت وجود،

 ] گیرد، ضروری است با دقت کافی تدوین و توافق شود.« بوده و پرداخت بر اساس آن صورت میفروشندهپایش تعهدات »

 مستندات   ب(

«  خریدار »به « تهیه و فروشندهقرارداد توسط »حین انجام موضوع قرار است است که مستنداتی توصیف ساختاری و محتوایی 

 شود.تحویل 

 ] .، باید مشخصات آن ذکر شده باشدمستندبه ازی هر [

 ها( و ابزارهاپ( سکوها )پلتفرم

توسط  الزم بوده و    قراردادموضوع    تعهداتاجرای  و    افزار موضوع قراردادنرم نصب  برای  که  الزم  ( و ابزارهای Platformسکوها )

 شود. استفاده خواهد شد، در این قسمت ذکر می« فروشنده»

 ] باید ذکر شود.و نحوه/مسئول تامین آن قرارداد ارائه نام سکو/ابزار، نسخه مورد استفاده، و کاربرد آن در اجرای [

 یاانهیرا  یسازمان نظام صنف   ، کيانفورمات  یتخصص- ی خدمات فن  ه ینرخ پاتعرفه  سند  )مطابق    گارانتی شرح  الف(  

 (کشور

شرح گارانتی    موضوع این قرارداد است، برای اطمینان طرفین ضروری است، الزم است  جزئی از  افزار که نرمگارانتی  از آنجا که  [
افزار یا یک بروشور  نرم  گارانتی تواند به صورت جدول  تا سرحد ممکن با دقت در این پیوست ذکر شود. اطالعات این پیوست می

 از پیش تهیه شده باشد.

 تعداد/ زمان گارانتی شرح  ردیف

سامانه 1 رد  یبرا  یاارائه  و  بستر    ی اعالم  یخطاها  یابیثبت  در 

 (مرکز تماس و وب  ل،یمیمانند: ای )ارتباط یهاکانال

 طی مدت قرارداد در ساعات اداری

 طی مدت قرارداد در ساعات اداری افزارکد نرم  مربوط به یکارکرد  خطاهای رفع 2

نرمرفع   3 کد  به  مربوط  غیرکارکردی  امنیت،   افزارخطاهای  )مانند 

افزاری  افزاری و نرمکارایی(، در صورت تهیه حداقل ملزومات سخت

قرارداد و رعایت    ...............« بشرح پیوست  فروشندهمورد نیاز اعالمی »

 طی مدت قرارداد در ساعات اداری
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اعالمی »سیاست امنیتی  بفروشندههای  پیوست  ه  «    ............... شرح 

 قرارداد 

زنرم  یعملکرد  خطاهای  رفع 4 با  مرتبط    یهارساختیافزار 

نرم  یافزارسخت  نسخه  یافزارو  و    د ی جد  یها)مانند  مرورگرها 

 عامل(  یهاسامانه

 طی مدت قرارداد در ساعات اداری
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 ( سایر خدمات) 3پيوست شماره 

 ذکر شود. ارائه کند،  افزاری بسته نرمسایر خدمات احتمالی »فروشنده« باید در کنار فروش در این پیوست باید 

 سایر خدمات:

 الف( نصب 

نرمهزینه[ بسته  نصب  به  مربوط  میهای  ذکر  پیوست  از  بخش  این  در  نصبافزاری  چنانچه  توسط شوند.  هم  دیگری  های 
 ]ر نصب جداگانه هم باید مشخص شود.»خریدار« مورد نیاز باشد، هزینه ه

 ب( آموزش 

افزاری مستلزم ارائه آموزش به افراد »خریدار« باشد، دو موضوع باید در این بخش از پیوست چنانچه استفاده از بسته نرم[
لزومات  ساعت آموزشی، افرادی که باید آموزش ببینند، تهیه م-های آموزشی, نفر ( طرح آموزش، شامل سرفصل1تصریح شوند: )

 ]( هزینه آموزش طرح پیشنهادی.2آموزشی، تهیه محتوای آموزشی و مواردی از این دست؛ )

 ( دار«ی»خر)در صورت درخواست راهبریخدمات سایر  ( ج

تحت  د یها باآن نهیباشد، هز موضوع قراردادمازاد بر خدمات اشاره شده  یگریارائه خدمات د ازمندی ن «خریدار »که  ی در صورت
و  یتوافق یحت  ای  ، موردیماه-روز، نفر-ساعت، نفر-بر اساس نفر تواندیم نهیهز نیو پرداخت شود. ا محاسبه «راهبری» عنوان

  ی سازمان نظام صنف   ک ی انفورمات  یتخصص-ی خدمات فن  ه یتعرفه نرخ پا(  2طبق جداول فصل  )   از یمورد ن  ی شغلحسب عنوان  
 کشور محاسبه شود.  یاانهیرا

 است: ری خدمات نوعاً شامل موارد ز نیا

 زمان واحد  شرح خدمات راهبری

 طی مدت قرارداد در ساعات اداری ماهیانه/فصلی  داده( پایگاه و عامل )سامانه افزارینرم  زیرساخت راهبری

 طی مدت قرارداد در ساعات اداری ماهیانه/فصلی  (...  ،یسازره یذخ زاتیکارسازها، تجهی )افزارسخت  رساختیز یراهبر

 طی مدت قرارداد در ساعات اداری ماهیانه/فصلی  ...(  روال، یفا روس،ی ویآنتی )تیامن رساختیز یراهبر

 طی مدت قرارداد در ساعات اداری موردی/نفرساعت  د یجد یهایازمندین لیشناخت و تحل

 طی مدت قرارداد در ساعات اداری موردی/نفرساعت  ی( سفارش مشتر یافزارهادر نرم) توسعه

 طی مدت قرارداد در ساعات اداری موردی/نفرساعت  ی کیالکترون یندهایفرم و فرآ  یسازادهیپ 

 طی مدت قرارداد در ساعات اداری موردی/نفرساعت  گری د یهابا سامانه یکپارچگیارتباطات   یسازادهیپ 

 طی مدت قرارداد در ساعات اداری موردی/نفرساعت  « خریدارگزارش و مستندات به درخواست » هیته

 طی مدت قرارداد در ساعات اداری موردی/نفرساعت  جلسات مازاد آموزش  یبرگزار

 طی مدت قرارداد در ساعات اداری موردی/نفرساعت  ارائه خدمات مشاوره 

 طی مدت قرارداد در ساعات اداری موردی/نفرساعت  «خریدار» ازیمورد ن ی فن-یحضور در جلسات کارشناس



 

 افزاری آماده نرمبرداری )مجوز( بسته فروش حق بهره
  1 نسخه:

 1401 بهشتیارد تاریخ انتشار:

 

  21از  18صفحه 
 

ها، ثبت در  پرونده، استخراج داده   یسازپاکیی )آماخدمات داده

 ...(  اسکن، پ، یمشخص شده، تا یهافرم
 طی مدت قرارداد در ساعات اداری موردی/نفرساعت 

 اداریطی مدت قرارداد در ساعات  موردی/نفرساعت  یکیگراف یطراح

 ایافزار سخت  یافزار و سامانه عامل در صورت خرابنصب مجدد نرم

 افزار ارتقاء نرم
 طی مدت قرارداد در ساعات اداری موردی 

 طی مدت قرارداد در ساعات اداری موردی  سایر موارد با توافق طرفین 
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 )اسناد هویتی(  4پيوست شماره 

 قرارداد است.این پیوست، شامل اسناد هویتی طرفین  

موید حق امضای امضاکنندگان   ه تغییرات مندرج در روزنامه رسمی وتواند شامل: آخرین نسخمی  « خریدار»اسناد هویتی  [
 ] باشد. قرارداد 

هویتی  [ ملی،  می  «فروشنده» اسناد  کارت  شامل:  اشخاصتواند  صالحیت  یا  سوابق  بر  دال  مدارک  و  جمله از    ، مجوزهای 
 ] باشد. ای سازمان نظام صنفی رایانهاز  مجوز فعالیت وهای تخصصی مرتبط با اجرای پروژه گواهینامه
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  21از  20صفحه 
 

 )قرارداد محرمانگی و منع رقابت نامشروع(  5 ه پيوست شمار

   بین؛مافیقانون مدنی   10به استناد ماده قرارداد حاضر 

بین   قرارداد  .......................این  .........................../ثبت  شماره  به  ....شرکت/آقای/خانم  شناسنامه   و  ها شرکت  ثبت  اداره  شماره 

...........................تجار  ریغ  موسسات ...........................  ی/کدمل  شناسه  ...........................  شماره   یاقتصاد   کد  یدارا  ی   به   ملی 

خانم/ندگینما ...........................  ...........................  یآقای  و   )........................... ...........................(، که   )سمت/کد  )سمت/کدملی  ملی 

عضو سازمان   اند(، رفی شدهبه عنوان صاحبان امضای مجاز مع  مورخ ...........................  طبق روزنامه رسمی شماره ...........................

پست    کدپستی ...........................  ی: ...........................نشان  عضویت ...........................  با کد  ای استان ...........................نظام صنفی رایانه

 ، شودیم ده ینام»فروشنده«   پس  نیا از و و وبگاه ........................... ...............شماره تماس ............ الکترونیکی: ...........................

 و

  موسسات   و  هاشرکت  ثبت  اداره  شماره شناسنامه .........................../ثبت  شماره  به  سازمان/شرکت/اداره/آقای/خانم ...........................

...........................  ی/کدمل  شناسه  ...........................  شماره   یاقتصاد  کد   یدارا  ...........................ی  تجار   ریغ ی  ندگ ینما  به  ملی 

ملی ...........................(، که طبق روزنامه  )سمت/کد ...........................)سمت/کدملی ...........................( و  ........................... یآقاخانم/

........................... ...........................  رسمی شماره  ........................... نشان  اند(،به عنوان صاحبان امضای مجاز معرفی شده  مورخ   ی: 

 پس   نیا  از  که  و وبگاه ...........................  شماره تماس ...........................  پست الکترونیکی: ...........................  .............کدپستی ..............

 شود.تحت شرایط زیر منعقد می ،شده دهی نام «خریدار»

 ای حرفهمحرمانه« و رعایت اصول اخالق  »اطالعات تعریف( 1ماده 

  « خریدار»های اجرایی و در حال انجام  وکار یا پروژهبا کسب  مرتبط  فنی و غیرفنی  اطالعات  هرگونه  معنی   به  «محرمانه  اطالعات»

 به  مربوط   هاینقشه  و   هاطراحی  تخصصی،   و   فنی   اطالعات   کلیه  شامل؛   تحدید،   قید   بدون   محرمانه،  اطالعات  است. مصادیق 

زیرساختها و تجهیمحصوالت و سامانه نرمدستگاه  فنی  فنی، خصوصیات  هرگونه دانش  ها، زات و  و ها و تجهیزات و  افزارها 

  اطالعات   کاری،   های روال  و   داخلی طرفینکلیه اطالعات مربوط به ساختار    ها، نامهقراردادها و تفاهم  یا   تجاری   اطالعات   ها، سامانه

و غیره که به طور مستقل دارای   مالی و معامالتی،  اطالعات  فروش،  و   وکارکسب  هایبرنامهها،  ها و برنامهطرح  پرسنل،  به  مربوط

 ها شده است. ای برای حفظ و حراست از آنهای معقوالنهارزش مادی یا معنوی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تالش

 موضوع قرارداد ( 2ماده 

ای که به صورت  موضوع قرارداد عبارت است از؛ تعهد گیرنده اطالعات، به حفظ و نگهداری و عدم افشای کلیه اطالعات محرمانه

 اطالعات« دریافت کرده است.کننده یا ارائهرسمی و غیررسمی، مکتوب یا شفاهی، فیزیکی یا الکترونیکی از »مالک 

وره قرارداد و به واسطه همکاری طرفین ایجاد یا تحصیل شده که در این اطالعات محرمانه ممکن است در طول د  تبصره:

 « متعهد به رعایت اصول محرمانگی است. فروشنده« به عنوان مالک اطالعات محسوب شده و »خریدارصورت نیز »

 اطالعات تعهدات گيرنده( 3ماده 
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  21از  21صفحه 
 

  به هیچ  شده،  تحصیل یا فاش  قرارداد  این  پیرو  که  محرمانه«  »اطالعات  از  اطالعات،  مالک   کتبی  رضایت  بدون •

 کند.یا فاش نمی ها را به نفع شخص ثالث استفاده برداری شخصی نکرده و یا آنبهره وجه

قرارداد و منافع مالک    صرفاً   محرمانه«  »اطالعات  از   که  است  متعهد   اطالعات«  »گیرنده • برای اجرای مفاد 

 کند.  اطالعات استفاده

افشا، امحاء و یا    مقابل  موضوع قرارداد را در  »اطالعات محرمانه«   و  اسرار  اموظف است ت  اطالعات«  »گیرنده •

 ها، نکات ایمنی و تدابیر موثر امنیتی را به کار گیرد.کرده و برای حفاظت از آن  محافظت تخریب

 افشای »اطالعات محرمانه« برای مرجع ذیصالح قانونی، به منزله نقض تعهدات قرارداد تلقی نخواهد شد. •

ها  امحاء آن  ،محرمانه«  »اطالعات  حاوی   اسناد   در صورت درخواست کتبی »مالک اطالعات« مبنی بر استرداد  •

 اطالعات« موظف خواهد بود تا بالفاصله این امر را انجام دهد.   خاص، »گیرنده مراجع به ها تسلیم آنیا 

 حل اختالف ( 4ماده 

  اعتبار، فسخ، نقض   انحالل،  انعقاد،   قبیل اختالف درخصوص از  ) اجع به آن  کلیه اختالفات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا ر

خواهد   و فصل  قابل حل   ارجاع امر به مرجع داوری،   از طریق   ی مفاد قرارداد و جبران خسارت( اجرانحوه    مواد یا ، تفسیر  تعهدات

را   «.....استان  ای  د »شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانهطرفین قراردا .  استاالجرا  قطعی و الزمی،  داور  . رای مرجعبود

 .  کنندمیالطرفین انتخاب داور مرضیعنوان  به

 

 « فروشنده»   « خریدار»

 نام و نام خانوادگی)سمت(    نام و نام خانوادگی )سمت( 

 های قرارداد( )پایان پیوست


