
 
 

 

 و افزارنرم یراهبر و پشتيباني خدمات ارائه قرارداد

 آن با مرتبط خدمات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4 نسخه 

 تاریخ انتشار
 1400 بهشتیارد

 شرح
 نسخه اولیه 

 خالصه 
مرتبط  خدمات و  افزارنرمارائه خدمات پشتیباني برای نمونه را این سند قالب یک قرارداد 

تدوین قراردادهای مربوط به  هدف این سند، ایجاد الگویي یکسان برای دهد.  با آن ارائه مي

 است.  و خدمات مرتبط با آن افزارنرمارائه خدمات پشتیباني 

 



 

 افزار و خدمات مرتبط با آن قرارداد ارائه خدمات پشتیباني و راهبری نرم
 4نسخه: 

 1400 بهشتیارد تاریخ انتشار:

 

  21از  1صفحه 
 

 شرایط استفاده

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

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

 قراردادها باید مورد استفاده قرار بگیرد.

اشد و  وکار و در تمامي شرایط، انطباق کامل داشته بکسب  یکتواند با تمامي نیازهای  قرارداد نمي  تیپبه طور کلي   (2

سازی )جرح و تعدیل مفاد(  طرفین قرارداد باید حسب مورد، آن را سفارشي  ،بنابراینها را پاسخ دهد.  یکلیه نیازمند

 کنند. 

بهره  (3 برای  قراردادها،  از معافیتدر خصوص عناوین  بیمهمندی  به عناوین مندرج در بخشنامه  های  تا  ای الزم است 

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

 اجتماعي توجه شود. 

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

 گنجد. کامل هر کدام از موارد در قالب پیشنهادی نمي

برداری بهره  ، حسب ابعاد فني و اقتصادی پروژه و نیز مقیاس و گستره افزارنرمتیباني  بدیهي است که قراردادهای پش  (5

 مي تواند مورد تعمیق و تکمیل قرار بگیرد.  افزارنرماز 

قرارداد تغییر    تواند توسط طرفین، ميمشخص شده  هاشور طوسي رنگهایي از متن قرارداد که با کروشه و  قسمت (6

   یابد.

ای استان  رداد تهیه شده بر اساس مفاد این سند، بر عهده طرفین بوده و سازمان نظام صنفي رایانهمسئولیت نهایي قرا (7

 این خصوص ندارد.تهران مسئولیتي در 

  



 

 افزار و خدمات مرتبط با آن قرارداد ارائه خدمات پشتیباني و راهبری نرم
 4نسخه: 

 1400 بهشتیارد تاریخ انتشار:

 

  21از  2صفحه 
 

 فهرست مطالب

 3 .......................................................................................... افزارنرم یو راهبرقرارداد پشتیباني  ( 1ماده 

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

 4 .................................................................................................................. موضوع قرارداد  ( 3ماده 

 4 .......................................................................................... موضوع قرارداد  یو نحوه اجرامحل  ( 4ماده 

 4 .................................................................................................................... مدت قرارداد  ( 5ماده 

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

 5 ..................................................... »کارفرما«  اری االختتام نده ینما دیپرداخت پس از تائ طینحوه و شرا ( 7ماده 

 6 .............................................................................................................. تعهدات »کارفرما«  ( 8ماده 

 8 .............................................................................................................. « یهدات »مجرتع ( 9ماده 

 9 ............................................................................................................. رات در قرارداد ییتغ ( 10ماده 

 9 ......................................................................................................... ت( یراياز )کپ یحق امت ( 11ماده 

 10 ..................................................................................................................... يمحرمانگ ( 12 ماده

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

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

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

 12 ............................................................................................... ي ارتباط  ی هامکاتبات و کانال ( 16ماده 

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

 14 ................................................................. افزار و سطح خدمت(نرم يبانی)شرح خدمات پشت 1شماره  وستیپ

 16 ................................................................................................. شرح خدمات(   ی)اجرا 2شماره  وستیپ

 17 ......................................................................................................... خدمات( ری)سا 3شماره  وستیپ

 19 .......................................................................................................... (ي تی)اسناد هو 4شماره  وستیپ

 20 ......................................................................... و منع رقابت نامشروع( ي)قرارداد محرمانگ 5وست شماره یپ

  



 

 افزار و خدمات مرتبط با آن قرارداد ارائه خدمات پشتیباني و راهبری نرم
 4نسخه: 

 1400 بهشتیارد تاریخ انتشار:

 

  21از  3صفحه 
 

 افزار نرم  راهبری و قرارداد پشتيباني  (1 ماده 

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

 است.

 طرفين قرارداد (2 ماده 

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

 ...........................   کدملي /ي مل  شناسه   ...........................  شماره  یاقتصاد  کد   یدارا  ی ...........................تجار   ر یغ  موسسات   و   هاشرکت

که  (،  ...........................)سمت/کدملي    ...........................( و  ...........................)سمت/کدملي    ...........................  ی آقاخانم/  يندگ ینما  به

:  اقامتگاه قانوني  ،اندمعرفي شده  به عنوان صاحبان امضای مجاز  ........................... مورخ    ...........................نامه رسمي شماره  زورطبق  

  ........................... و وبگاه    ...........................شماره تماس    ...........................الکترونیکي:  پست    ...........................کدپستي    ...........................

 ، شوديم ده ینام  «کارفرما» پس  ن یا از که

 و

ی  تجار  ریغ   موسسات  و  هاشرکت  ثبت  اداره  شماره شناسنامه .........................../ثبت  شماره  به  ...........................  آقای/خانم/شرکت

...........................مل   شناسه  ...........................   شماره  یاقتصاد  کد  یدارا  ........................... خانم/ندگینما  به  ي/کدملي    یآقا ي 

و    ...........................  )........................... رسمي    ...........................)سمت/کدملي  روزنامه  طبق  که   ،)........................... )سمت/کدملي 

ای  عضو سازمان نظام صنفي رایانه ، اندصاحبان امضای مجاز معرفي شدهبه عنوان   مورخ ........................... شماره ...........................

پست الکترونیکي:   کدپستي ...........................  : ...........................اقامتگاه قانوني  عضویت ...........................  با کد  ......استان .....................

...........................  ........................... تماس  ...........................  شماره  وبگاه  زیر    ،شده  دهینام  «مجری»  سپ  نیا  از  و  و  تحت شرایط 

 شود. منعقد مي

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

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

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

 . کننداعالم 

  



 

 افزار و خدمات مرتبط با آن قرارداد ارائه خدمات پشتیباني و راهبری نرم
 4نسخه: 

 1400 بهشتیارد تاریخ انتشار:

 

  21از  4صفحه 
 

 موضوع قرارداد (3 ماده 

نگارش/نسل   ...........................با نام تجاری    افزارنرم  راهبریو    يبانی ارائه خدمات پشت  موضوع قرارداد عبارت است از: (3-1 بند

  قرارداد  هایسایر پیوستو  شخص شده در پیوست یک  م  خدمت و سطح  شرح خدمات  مطابق با    ...........................

 به شرح جدول زیر:

 توضيح  خدماتشرح  ردیف

  ........................... برای تعداد موضوع این قرارداد  افزارنرمخدمات پشتیباني ارائه  1

 مطابق پیوست یک افزارنرم از  نسخه

طي مدت قرارداد در  

 ساعات اداری

  ........................... )های(در زمینهموضوع این قرارداد  افزارنرم  راهبریارائه خدمات  2

 مطابق پیوست سه

طي مدت قرارداد در  

 ساعات اداری

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

در پیوست قرارداد  این  افزار موضوع  نرم  راهبریو  ارائه خدمات پشتیباني    برایو سایر موارد مورد نیاز    نیازهاپیش  :2تبصره  

 آمده است.  این قرارداد های 

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

 (خدمتافزار و سطح نرم يبانی)شرح خدمات پشت 1شماره  وستیپ •

 )اجرای شرح خدمات(  2پیوست شماره  •

 )سایر خدمات( 3پیوست شماره  •

 )اسناد هویتي( 4پیوست شماره  •

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

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

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

 اجرای موضوع قراردادو نحوه  محل (4 ماده 

های  از طریق قابلیت پروتکلو نحوه اجرای قرارداد    است  »کارفرما«   کارساز)سرور(موضوع قرارداد، در محل استقرار  اجرای    محل

 است.کارساز و با رعایت اصول امنیت اطالعات  و افزارنرم ادمین پنل ( بهRemote Desktop)مانند  ارتباط از راه دور موجود 

 مدت قرارداد  (5 ماده 

 ( تقویمي است.سال /روز) ........................... مدت  به  ...........................تا تاریخ  ........................... خی تار از قرارداد   مدت



 

 افزار و خدمات مرتبط با آن قرارداد ارائه خدمات پشتیباني و راهبری نرم
 4نسخه: 

 1400 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 بشرح زیر 

 ریال ...........................به مبلغ   افزارنرمارائه خدمات پشتیباني  (6-1 بند

 شامل: ریال ...........................به مبلغ  افزار نرم راهبریارائه خدمات  (6-2 بند

 ریال به مبلغ ........................... افزار ...........................نرم راهبریارائه خدمات  •

 ریال به مبلغ ........................... افزار ...........................نرم راهبریارائه خدمات  •

 ریال ..............به مبلغ .............  افزار ...........................نرم راهبریارائه خدمات  •

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

 شود. پرداخت مي یا فصلي  به صورت ماهیانه ،افزار نرم يبانیپشتخدمات  مبلغ 

بر اساس   ، یا مبلغ تفاهم شده در پیوست سه قرارداد مطابق با خدمات انجام شده  افزارنرم راهبریخدمات  مبلغ  (7-1 بند

 شود.ميپرداخت  ، (نفرساعت/موردی /فصلي)ماهیانه/  به صورت ماهیانه آنموضوع 

  »مجری« از سوی  حسابصورت، دو هفته پس از ارائه  »کارفرما«حساب ها توسط صورت  حداکثر زمان پرداخت (7-2 بند

 است.

کلیه مجاز به قطع    »مجری«،  ها  حسابصورتاز    کیدر پرداخت هر    »کارفرما«   ماههبیش از دو    ر یخدر صورت تا:  1تبصره  

این قرارداد  خدمات   ناش   ت یبوده و هر گونه مسئولموضوع  ا  يو تعهد  باشد  »کارفرما« امر متوجه    ن یاز  برقرارمي  مجدد    ی . 

 . است ریپذقرارداد، امکان  ع خدماتانجام شده تا زمان قطخدمات های نهیهزکلیه کامل  ه یخدمات تنها با تسو

  ارزش   بر  ات ی مال  نظام  در  نام ثبت  نامه یگواه  ارائه  با   قرارداد،  موضوع  به  افزوده   ارزش  بر  ات یمال  شمول   صورت   در (7-3 بند

  مبلغ   به  حساب صورتزمان صدور    در   کشور   يات یمال   امور   سازمان  مصوب  نرخ  طبق   ، «مجری»  یسو  از   افزوده

 د.ش  خواهد اضافه ،حسابصورت

 است.  »مجری«کسورات قانوني این قرارداد، بر عهده    سایرپرداخت : 2تبصره 

و نزد خود  به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر  ( ده درصد  10)مبلغ  »مجری«،    حسابصورت»کارفرما« از هر   (7-4 بند

»کارفرما«  االختیار  تامنماینده    پس از اتمام مدت قرارداد و تأیید انجام تعهدات از سویکه این مبلغ    دارد مينگه  

 شود. مي»مجری« مسترد به ، و همراه با قسط آخر قرارداد ر کلیه کسورات قانوني وفق مقرراتپس از کسو 

کسر و نزد خود تامین اجتماعي    مهیسپرده ب  بابتدرصد    ( پنج5)مبلغ  ،  »مجری«  حسابصورتاز هر    »کارفرما« (7-5 بند

پس از اتمام  ي،  اجتماع  نیقانون تام   38ماده  مطابق  که این مبلغ و همچنین قسط آخر قرارداد    داردمينگه  

 شود.مسترد مي ویبه  ، »مجری«تامین اجتماعي از سوی حساب ارائه مفاصا در قبال، مدت قرارداد



 

 افزار و خدمات مرتبط با آن قرارداد ارائه خدمات پشتیباني و راهبری نرم
 4نسخه: 

 1400 بهشتیارد تاریخ انتشار:

 

  21از  6صفحه 
 

 « عبارت است از:  کارفرما« برای واریز وجه توسط » مجری »شماره حساب  (7-6 بند

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

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

 »کارفرما« تعهدات (8 ماده 

  ارائه خدمات  برایامنیتي، ...( مورد نیاز  شبکه،  افزار،  افزاری، نرمهای الزم )سخت»کارفرما« متعهد است زیرساخت (8-1 بند

نرم فني  مشخصات  )طبق  را  قرارداد  قراردهدموضوع  »مجری«  اختیار  در  کار  شروع  برای  لذا افزار(  تامین    . 

 ن خصوص تعهدی ندارد. های الزم، بر عهده »کارفرما« بوده و »مجری« در ایزیرساخت

«، منجر به افزایش مدت قرارداد یا مدت گارانتي  کارفرماتوسط »   تاخیر در ایجاد و ارائه بسترهای مذکور بدیهي است  :  1تبصره  

هیچ گونه تعهدی برای ارائه خدمت نداشته   »مجری«در صورت انقضای مهلت قرارداد،    شود.و پشتیباني موضوع این قرارداد نمي

 مسترد نخواهد شد.  »کارفرما« و وجهي نیز به 

افزار  های آن، عقد این قرارداد به منزله علم و آگاهي کامل و پذیرش نرمبا توجه به مفاد این قرارداد و پیوست (8-2 بند

ایجاد    «مجری»برای    ،هاناجرای آو نحوه    شرح خدمات توافق شدهاطالعي از  هار بيظابوده و  خریداری شده  

 کند. نميمسئولیت 

افزار خارج از مفاد این  هر گونه تغییر در امکانات و نحوه عملکرد نرم»کارفرما« مبني بر  درخواست  در صورت   (8-3 بند

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

موضوع این قرارداد و    ( های)افزار نرم  و راهبریارائه خدمات پشتیباني  امکان  به منظور  شود  ميمتعهد    « کارفرما» (8-4 بند

قرارداد،  این موضوع انجام شده و تائید خدمات تحویل  و نظارتو مورد نیاز ارتباطات تعامالت و انجام  همچنین

االختیار خود را که مسلط به  به صورت کتبي، نماینده تام  از زمان انعقاد قرارداد روز کاری    ( سه3)حداکثر طي  

حداکثر    را  امر  مراتبیا در صورت تغییر نماینده،  و    کندمعرفي    «مجری»به  مفاهیم فناوری اطالعات مي باشد،  

 کند. اعالم  »مجری« به  ي بصورت کتب و از قبل  ( سه روز کاری 3طي ) 

 یخوددار   داً یاکموضوع قرارداد،    یافزارهابه نرم  ناآگاه مجاز و    ری افراد غ   ي رساز دستموظف خواهد بود تا  »کارفرما«  :  1تبصره  

 . کند

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

 ندارد.

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

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

ظرف مهلت زماني توافق شده )حداکثر دو هفته(، نسبت د  نشومتعهد مياالختیار »کارفرما«  »کارفرما« و نماینده تام:  4تبصره  

تایید اقدام  ها، درخواسترسمي و مکتوب خدمات، فعالیت  به  این.  کنندها یا مکاتبات »مجری«  خدمات یا   ،صورت  در غیر 
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درخواست  هافعالیت مکاتبات  یا  یا  »مجری«  ها  سوی  از  شده  تلقي  انجام  شده  عدمو    دنشو ميتأیید  صورت  پاسخگوئي در 

 .کنداتخاذ تصمیم  ،، »مجری« میتواند حسب صالحدید خود نسبت به پیشبرد امور قرارداد»کارفرما« در موعد مقرر

دور به  ضوع قرارداد، دسترسي ارتباط از راهاجرای خدمات موتسریع  بهبود و  شود به منظور  ميمتعهد    «کارفرما» (8-5 بند

( Remote Desktop  )مانند   های موجود افزارهای موضوع قرارداد را از طریق قابلیت پروتکلبستر محل نصب نرم

 قرار دهد.   «مجری »در اختیار  ، با رعایت اصول امنیت اطالعات

)طبق    که  است نیازهایي  پیش  تمام و  اطالعات، مدارک و مستندات  به موقع    ارائه  و   نیتأم  به   موظف  « کارفرما» (8-6 بند

 دارد.   ازی نها « به منظور ایفای تعهدات قراردادی خود به آنمجری»( های این قراردادپیوست 

   است.( 6)ماده  قرارداد   این مفاد  براساس ،« مجری» قرارداد به  مبلغبه موقع  پرداخت  به متعهد  « کارفرما» (8-7 بند

تواند ارائه خدمات موضوع این قرارداد را  « ميمجریدر شرایط زیر، »  «کارفرماانجام تعهدات » در صورت عدم   (8-8 بند

 متوقف کند: 

حداکثر دو ماه شمسي  مدت  « ظرف  کارفرما»»مجری« توسط  ی ارسالي  حساب هاصورتمبلغ  عدم پرداخت   •

 از تاریخ صدور 

از سوی  یا عدم ارائه دسترسي به آنها  «  مجریبه »  افزار موضوع قرارداد نرمهای اجرایي  زیرساختارائه  عدم   •

 « کارفرما»

چنانچه بواسطه قصور یا تقصیر یا عدم ایفای هر یک از تعهدات توسط »کارفرما«، اجرای قرارداد با تاخیر مواجه   (8-9 بند

 ، این امر منجر به تغییر مفاد یا افزایش مدت قرارداد نخواهد شد. شود

حل اقامتگاه قانوني »کارفرما« یا محل اجرای موضوع قرارداد،  در صورت اعزام کارشناس توسط »مجری« به م  (8-10 بند

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

محل مناسبي را برای انجام موضوع قرارداد در اختیار کارشناسان معرفي شده از سوی »مجری« قرار داده و  

های مورد نیاز برای ایفای تعهدات قراردادی را برای آنها  ت و دسترسي های الزم به ابزارها و زیرساختامکانا

 تامین کند. 

  استخدام   ا ی  ی ریکارگه  ب  از   و نیز تا دو سال پس از پایان آن،   قرارداد در مدت این    که   شود يم  متعهد   »کارفرما«  (8-11 بند

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

 کند. ی خوددار »مجری«  يکتب   اجازه بدون (و غیره  وقت ، پارهسپاری، مشارکتبرون 

به شخص ثالث   »مجری«قرارداد را بدون توافق قبلي مکتوب با  این افزارهای موضوع نرماست متعهد  «کارفرما» (8-12 بند

هیچگونه مسئولیتي در قبال ارائه خدمات به شخص ثالث    « مجری»  ، صورت  اینغیر  . در  ندهدواگذار یا انتقال  

 ندارد.
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 »مجری«  عهداتت (9 ماده 

مطابق با شرح خدمات مشخص    ،موضوع این قراردادافزار  نرم  راهبریو  پشتیباني  موظف به ارائه خدمات    «مجری» (9-1 بند

 است. »کارفرما« به های آن این قرارداد و پیوستشده در 

  های ارتباطي توافق شده در قالب یکي از کانال  »کارفرما«از سوی  عالم درخواست  موظف است پس از ا  »مجری« (9-2 بند

مشخص  مت  خدسطح  شرح خدمات و  براساس    »کارفرما«های  به درخواست  یيپاسخگو  ، نسبت بهدر این قرارداد

 .کنداقدام  آنهای ستشده در این قرارداد و پیو

بود و کارفرما    :1تبصره   قرارداد خواهد  به مفاد  به چارچوب خدمات پشتیباني، منحصر  قرارداد، نسبت  انعقاد  از  باید پیش 

افزار با نیازهای »کارفرما«، منجر  چنانچه عدم تطابق نرم.  کندها و مشخصات محصول خریداری شده اقدام  بررسي کامل ویژگي

ده  شها خارج از چارچوب مفاد قرارداد تلقي  ، کلیه این درخواستشودافزار  توسعه در نرم  تغییر یابرای  هایي  به ایجاد درخواست

 گیرند.و مشمول خدمات پشتیباني قرار نمي

نرمدرخواست  :2تبصره   بر تغییر یا توسعه جدید در  بافزهای کارفرما مبني  باید قبالً  یا  ه  ار،  قرارداد  صورت صریح در متن 

 های آن مورد اشاره قرار گرفته باشند.پیوست

زیرساخت (9-3 بند از  ناشي  اشکاالت  و  کاربران  توسط  غیرصحیح  کاربرد  از  ناشي  آمده  وجود  به  الزم  مشکالت  های 

 نیست.  رافزانرمافزارهای پایه، ...( مشمول ارائه خدمات پشتیباني افزار، شبکه، نرم)سخت

طي مدت  محرمانه اطالعات که تحت عنوان  ي ها، اسناد و مدارکاطالعات، دادهتا از کلیه متعهد است  »مجری« (9-4 بند

 کند.  یها خوددارآن یو از افشاکرده  گرفته حفاظت قرار  یو ار یدر اخت   »کارفرما«این قرارداد از طرف 

به  »مجری« (9-5 بند تام  ي پاسخگوئ  موظف  نماینده  پاسخ  »کارفرما«االختیار  به  ارائه  از  لیکن  پرسنل به    است،    سایر 

 .خواهد بودمعذور  »کارفرما« 

  استخدام   ای  یری کارگ ه  ب  از  آن،تا دو سال پس از پایان  نیز  و    قرارداداین  در مدت    که  شوديم   متعهد  «مجری» (9-6 بند

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

 کند.  یخوددار «کارفرما»  يکتب   اجازه بدونو غیره(  وقت ، پارهسپاری، مشارکتبرون 

  ن یماو مقررات کار و ت   نیاز جمله قوان  قرارداد   نیو مقررات ناظر بر ا  نیقوان عیکه از جم  ، کندياعالم م   «مجری» (9-7 بند

  مطلع بوده و متعهد  قراردادها کامالً يو عوارض و کسورات قانون هااتیمربوط به مال نیقوان  نیو همچن ياجتماع 

  ، قانون تأمین اجتماعي  38متعهد است طبق ماده    « مجریهمچنین »  .کند  فا ی و ا  ت یها را رعاتا همه آن  است

 .کندکارکنان موضوع این قرارداد را نزد سازمان تأمین اجتماعي بیمه 

و ...    اتی مال  مه،یحق ب  ا، یحقوق و مزا  لی، از قب«مجری »مجموعه    ریو تعهدات نسبت به پرسنل ز  يابط حقوقرو (9-8 بند

  هیچ   « کارفرما»بوده و    « مجری»موضوعه به عهده    نیقوان  ریو سا  ي اجتماع   نیو مقررات و تأم  نیقوان  تیبا رعا

و حل اختالف   صی تشخ  یهاأتیآراء مربوط به ه  یو اجرا  اتیبه شکا  یيو هر گونه پاسخگو  ندارد   يگونه مسئولیت 
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  ،«مجری»مجموعه    ر یموارد مربوطه به پرسنل ز  ری و سا  ي اجتماع  نیتأم  مه یتعهدات قانون کار و ب  ریو سا  یکارگر

 « است. مجری»به عهده 

قبال  مجری» (9-9 بند در  اشکاالت سخت  ي ناش  های يخراب«  نرم  سامانه شبکه،    ، افزاریاز  و    گاه یپا   ت یرمدی  افزار عامل 

پهنا   قطعي  ها،داده ل  یبرق،  و  امن  نترنتیا  نک یباند  بر،  افزارنرمکاربران پنل    وتریکامپ  تیو  عهده    مسئولیتي 

 بر عهده »کارفرما« است. وخارج قرارداد   نیشمول ااز  ،و انجام این قبیل امور هداشتن

افزار موضوع این قرارداد و نیز  ها و اطالعات نرمهای مناسب و به موقع از دادهتهیه پشتیبان« در قبال  مجری» (9-10 بند

مسئولیتي برعهده نخواهد داشت  ، های الزم موضوع قراردادو زیرساخت ، شبکه کارسازهاارائه خدمات پشتیباني 

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

  آنکه   مگر  ، نکند  واگذار   ثالث(  یها)طرف  به  را   آن  از   ي بخش  ای   قرارداد   نیا  تعهدات   که  شود متعهد مي  «مجری» (9-11 بند

ه  ب  ،صادر شده  «کارفرما»   خود  دیصالحد  اساس  بر   منحصراً  که  را  «کارفرما »  يقطع   و  حیصرکتبي،    دیتأئ  قبالً

 کند.   افتیدر  يکتب   صورت

افزار موضوع دهنده نرم»کارفرما«، بدون هماهنگي کتبي و اخذ موافقت »مجری«، در اجزای تشکیلکه  در صورتي (9-12 بند

به هر دلیلي    هادادهو جداول پایگاه  ها افزار، رویههای نرمو فایل(  Source Code)   متن برنامه  ، مانند این قرارداد

افزار و ادامه  یتي در قبال صحت عملکرد نرماضافه یا حذف یا تغییراتي را اعمال کند، »مجری« هیچگونه مسئول

نرم پشتیباني  هزینهارائه خدمات  کلیه  که  است  بدیهي  داشت.  نخواهد  قرارداد  این  موضوع  و  افزار  نصب  های 

 اندازی مجدد سامانه نیز بر عهده »کارفرما« خواهد بود. راه

 قرارداد  در راتييتغ (10 ماده 

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

 .شودانجام مي رسد،يم  نیطرف مجاز 

و به    قراردادشرح خدمات موضوع    درصد  ...........................  زان یم  تا   ، این قرارداد  مدت  طول   در   تواند يم  « کارفرما» (10-2 بند

 .دهد کاهش ای  شیافزا راقرارداد مبلغ   ،تبع آن

 ( تیراي )کپ ازيحق امت (11 ماده 

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

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

برنامه  (دادهل پایگاهمعماری، جداومانند طراحي،  )   توسعهفني  تحویل مستندات   (11-2 بند نیز متن  تعهدات  از  خارج    و 

 است. قرارداد « در این  مجری»
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نرم  « کارفرما» (11-3 بند تکثیر و تغییر مجوز  از    ،قرارداد این  افزارهای موضوع  و کارکنان وی حق  نقض    ،آنالگوبرداری 

نرم امنیتي  به بخشتدابیر  متن  سي معکوس و استخراج  ه )نظیر مهندهای غیرعمومي سامانافزار یا دسترسي 

 را ندارند.برنامه و ...( 

 است.  « کارفرما»متعلق به   ،شوديم ثبتموضوع قرارداد  افزاردر نرم که  اطالعاتي ه یکلمالکیت    (11-4 بند

 گيمحرمان (12 ماده 

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

 حوادث قهری )فورس ماژور(  (13 ماده 

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

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

 ر خواهد آمد. قراردادی تلقي نخواهد شد و تعهدات طرفین تا زمان رفع موانع، به حالت تعلیق د

طور مستقیم تحت تاثیر قرار دهد )نظیر  ه المللي 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.ميماژور تلقي  یگاه داده و غیره(، در زمره مصادیق فورسافزارهای مدیریت پاافزار یا نرمتوسعه نرم

دهندگان خدمات میزباني  دهندگان خدمات دسترسي )شبکه و اینترنت( یا ارائهبروز اختالالت فني از سوی ارائه (13-3 بند

 . شودميماژور تلقي )مراکز داده(، مصداق فورس

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

 طرف مقابل برساند. 

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

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

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

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

از فسخ  (13-6 بند قهری  پس  از حوادث  به دریافت  «  مجری»،  ناشي  انجام شده و  حقمحق  و  هزینهالزحمه خدمات  ها 

 انجام داده است. ،های موضوع قراردادطور واقعي تا آن لحظه در خصوص فعالیته مخارجي است که ب

 حل و فصل اختالفات  (14 ماده 

اعتبار،    انحالل،  انعقاد،  قبیل اختالف درخصوصاز  )کلیه اختالفات و دعاوی ناشي 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 في  ( غیرهخسارات، و  
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طرفین قرارداد »شورای انتظامي  .  استاالجرا  قطعي و الزمی،  داور  . رای مرجعخواهد بود  و فصل  قابل حل  داوری،

  ، الطرفینداور مرضيو نیز به عنوان    تمرجع رسیدگي به تخلفا به عنوان  را    «تهرانای  سازمان نظام صنفي رایانه

 . کردندانتخاب  

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

 فسخ قرارداد  (15 ماده 

« حق  کارفرما، »«کارفرما »، بدون اخذ موافقت کتبي  «مجری»از سوی   واگذاری موضوع قرارداد به غیرر صورت  د (15-1 بند

در این صورت، »مجری« متعهد است مبالغ اخذ شده بابت موضوع قرارداد را به »کارفرما«   فسخ قرارداد را دارد.

 مسترد کند. 

  « مجریندهد، »  انجام   مطابق مفاد این قرارداد« را  مجری»  بهخود    يپرداخت تعهدات    «کارفرمادر صورتي که »  (15-2 بند

 حق فسخ قرارداد را دارد. 

« متعهد  مجریدر این صورت، »  حق فسخ قرارداد را دارد.«  کارفرما، »«مجری»ورشکستگي یا انحالل  در صورت   (15-3 بند

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

  از بیش  ،«کارفرما» با بدون هماهنگي « مجری»از سوی تاخیر در شروع عملیات موضوع قرارداد در صورت بروز  (15-4 بند

« متعهد است  مجری»در این صورت،    « حق فسخ قرارداد را دارد.کارفرما، » قراردادانعقاد    روز پس از  ( سي30)

 « مسترد کند.کارفرمامبالغ اخذ شده بابت موضوع قرارداد را به » 

»مجری«   (15-5 بند که  صورتي  اجرادر  تخط  یاز  قرارداد  ظرف    کرده  ي مفاد  هفتهو  دو  در   مدت  تذکر    افت یاز 

با ارسال    توانديم »کارفرما«    ، نکنداقدام  به »کارفرما«    ي ارائه پاسخ مقتض  ا ینسبت به رفع آن    ، »کارفرما«يکتب 

در این صورت، »مجری« متعهد است مبالغ اخذ شده بابت موضوع    . کنداظهارنامه نسبت به فسخ قرارداد اقدام  

 قرارداد را به »کارفرما« مسترد کند. 

  ط یصورت شرا  نی که در ا  ، ای فسخ قرارداد اقدام کنند، بربر اساس توافق کتبيتوانند از یک ماه قبل و  طرفین مي (15-6 بند

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

توانند  ، طرفین ميماه  سه و اطاله آن بیش    ( ماژورفروس  ماده   مطابق)  شده   جاد ی ا  حوادث قهریبروز    صورت   در (15-7 بند

ها و مخارجي است که به طور  محق به دریافت هزینهدر این حالت »مجری«    برای فسخ قرارداد اقدام کنند.

فعالیت تا آن لحظه در خصوص  انجام داده است واقعي  قرارداد  »کارفرما« متعهد است هزینه    و   های موضوع 

 را محاسبه و به »مجری« پرداخت کند.  خدمات انجام شده تا زمان فسخ

  یک ماه   از  شیب  « کارفرما» وع قرارداد از سوی  اجرای موضبرای  تعهدات و ارائه زیرساخت    یاجراکه    يصورت  در (15-8 بند

پرداختي بابت  پیش« مجریاگر »  ،صورتدر این   .شود  قرارداد  فسخ   خواستار   توانديم   «مجری »  ، انجامد  طولبه  

  « کارفرما» باشد، این مبالغ باید به  انجام نشده    ارائه خدمات موضوع قراردادکرده ولي  قرارداد دریافت  این  موضوع  

 شود. مسترد 
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 1400 بهشتیارد تاریخ انتشار:

 

  21از  12صفحه 
 

متعهد است    «کارفرما»،  «مجری»مبني بر فسخ قرارداد، ناشي از عدم تقصیر    « کارفرما» در صورت درخواست   (15-9 بند

 کند. پرداخت   «مجری »به را محاسبه و  خدمات انجام شده تا زمان فسخ هزینه 

خدمات انجام شده تا  »کارفرما« متعهد است هزینه  ،  مذکور  ناشي از سایر عوامل   در صورت فسخ قرارداد  (15-10 بند

 را محاسبه و به »مجری« پرداخت کند.  زمان فسخ

حاضر،   (15-11 بند قرارداد  انحالل  یا  خاتمه  یا  فسخ  خدم  »مجری«درصورت  ارائه  قبال  در  تعهدی  به  ا هیچگونه  ت 

مربوط به این قرارداد و پیوست  ل قرارداد، کلیه امور  انحالخاتمه یا  فسخ یا  نخواهد داشت و از لحظه    »کارفرما«

 خواهد بود. »کارفرما« بر عهده  ،های آن

 انجام شود.  یيقضا اظهارنامه  قیطر از دی با فقط  قرارداد، فسخ  درخواست (15-12 بند

 های ارتباطيو کانال مکاتبات (16 ماده 

توانند  ها ميکنند. این کانالاز پیش توافق مي  ثبت سوابق و مکاتبات به صورت مکتوبهایي را برای  طرفین کانال (16-1 بند

 د. ن باشزیر جدول بشرح ، پست الکترونیکي، سامانه تیکتینگ نمابرنامه، شامل 

 »مجری«  »کارفرما« کانال ارتباطي 

 رسمي در سربرگ رسمي در سربرگ نامه 

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

 ...........................  ...........................  به آدرس پست الکترونیکي

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

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

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

 شود.مي يتلق شده لیتحوشود، ارتباطي توافق شده ارسال 

به   (16-3 بند پاسخگویي  و  خدمات  کانال  « کارفرما»ارائه  طریق  از  ارتباطي  فقط  شده  های  و  داشته  ت  رسمیتوافق 

ور  آتعهدو  رسمیت نداشته    « مجری»های ارتباطي برای  ارتباطات انجام شده از سایر کانال  ها، تعامالت ودرخواست

های ارتباطي  از طریق کانال الزم است که درخواست موضوع مکالمه،  ، های تلفنيحتي در مورد تماس  نیست.

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

 قرارداد نسخ تعداد و اعتبارزبان،  (17 ماده 

 در شهر  نسخه  2  در  و  ماده(  شانزده)  16  درو به زبان فارسي بوده و    رانیا  ياسالم  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  و »کارفرما«  « مجری» یامضا و مهر به آن  ی(ها)وستیپ و
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 1400 بهشتیارد تاریخ انتشار:

 

  21از  13صفحه 
 

 

 

 « ی»مجر   »کارفرما«

 )سمت(   نام و نام خانوادگي   نام و نام خانوادگي )سمت( 

 )پایان متن اصلي قرارداد( 
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  21از  14صفحه 
 

 ( خدمتافزار و سطح شرح خدمات پشتيباني نرم ) 1پيوست شماره 

 افزارنرمشرح خدمات پشتيباني الف( 

برای اطمینان طرفین ضروری است، الزم است این موضوع این قرارداد است،    که  افزارنرمشرح خدمات پشتیباني  آنجا که    از[
خدمات پشتیباني  تواند به صورت جدولي  در این پیوست ذکر شود. اطالعات این پیوست ميتا سرحد ممکن با دقت    خدمات

امکان تایید و پذیرش    »کارفرما«باید به نحوی مشخص شوند که    خدماتاین  یا یک بروشور از پیش تهیه شده باشد.    افزارنرم
 .ها را داشته باشدآن

 تعداد/ زمان افزار نرمشرح خدمات پشتيباني  ردیف

در بستر   ياعالم یخطاها  ي ابیثبت و رد یبرا یاارائه سامانه 1

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

 قرارداد در ساعات اداریطي مدت 

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

)مانند امنیت،   افزاررفع خطاهای غیرکارکردی مربوط به کد نرم 3

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

قرارداد و رعایت    ...............بشرح پیوست  »مجری«مورد نیاز اعالمي 

  ...............بشرح پیوست  »مجری«سیاست های امنیتي اعالمي 

 قرارداد 

 طي مدت قرارداد در ساعات اداری

  یهارساختیافزار مرتبط با زنرم یعملکرد  خطاهای رفع 4

مرورگرها و   دی جد یهاخه )مانند نس یافزارو نرم یافزارسخت 

 عامل(  یهاسامانه

 طي مدت قرارداد در ساعات اداری

ستاد   ندگانینفر از نما 2به   يتلفن یيارائه خدمات راهنما 5

ساعت   9شنبه تا چهارشنبه، روزانه ی )در ساعات ادار »کارفرما«

 مورد  محدود...............   و تعداد تماس............... با طول زمان  ی(کار

 افزار در خصوص نحوه استفاده از نرم ،توافق

ي در  بانیپشت  هیجدول پا: 1-3جدول بر اساس 

تخصصي انفورماتیک - تعرفه نرخ پایه خدمات فني

تعداد نفرات ، ای کشور سازمان نظام صنفي رایانه

و مازاد بر  است نفر  2 »کارفرما«نمایندگان ستاد 

% توافق شده،  35% الي  25ضریب پایه آن بر اساس 

 شود. تعیین مي

بهبود در   ا ی د یجد یهاتیقابل  یحاو دجدی مجوز نسخه ارائه 6

 (»مجری«ی اری)اخت يقبل  یهاتیقابل

 

ي در  بانیپشت  هیجدول پا: 1-3 جدولبر اساس 

تخصصي انفورماتیک - تعرفه نرخ پایه خدمات فني

بر اساس  ای کشور، سازمان نظام صنفي رایانه

% توافق شده، تعیین 35% الي 25ضریب پایه 

 شود.. مي

عالوه بر آموزش زمان    ،مازادافزاری کاربری نرم هایآموزش  ارائه 7

 ( »مجری«ی اری)اخت دیخر/توسعه)

ي در  بانیپشت  هیجدول پا: 1-3جدول بر اساس 

تخصصي انفورماتیک - تعرفه نرخ پایه خدمات فني

بر اساس  ، صنفي رایانه ای کشورسازمان نظام 
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  21از  15صفحه 
 

% توافق شده، تعیین 35% الي 25ضریب پایه 

 شود. مي

  يو سامانه عامل در صورت خراب افزارنرمبار نصب مجدد   کی 8

 افزارنرم ارتقاء ایافزار سخت 

ي در  بانیپشت  هیجدول پا: 1-3جدول بر اساس 

تخصصي انفورماتیک - تعرفه نرخ پایه خدمات فني

بر اساس  ، سازمان نظام صنفي رایانه ای کشور

% توافق شده، تعیین 35% الي 25ضریب پایه 

 شود. مي

  ن یطرف توافق با موارد ریسا 9

 خدمت سطح  ( ب

 انواع خطا: 

  در)  چهل و هشت ساعت از زمان اعالم (  48)حداکثر ظرف    د ی شده و با  افزار نرمکه منجر به اختالل کامل  حاد:    یخطاها

 : خطاها عبارت هستند از ن یا یهارفع شوند. نمونه  ( و کارساز ن یبه پنل ادم موتی ر ي وجود دسترس صورت

 افزارنرمکامل  ( توقف)از کار افتادن   •

 ی رعادیبه شکل غ یياهش زمان پاسخگوک •

 س یف ی از جمله هک و د ي تی انواع مشکل امن •

 بالاستفاده شود. ، افزارنرم یهاتیدرصد از کل قابل( ده 10) که حداقل  یي بروز خطا •

مانند اشتباه در محاسبه  )  شود  يوکار مکه باعث اختالل در کسب  ي اتی عمل  یها پردازش نادرست داده  ایثبت   •

 . ي(درخواست  ی اشتباه در ثبت تعداد کاال ای  اتیمال

 از  یروز کار  ستی ب  (20)  حداکثر ظرف  دیبا  ينشده ول   افزارنرماست که منجر به اختالل کامل    یيخطا  :رحاديغ  یخطاها

 رفع شوند. (و کارساز  ن یبه پنل ادم موتیر  يدر صورت وجود دسترس)  زمان اعالم

 جریمه تاخير و خسارات( پ

بدون  »کارفرما«  پیمانکار در صورت تاخیر در انجام وظایف و تعهدات قراردادی، مشمول جرایمي به شرح ذیل خواهد بود که  

 کرد.الغ مربوط را از محل مطالبات پیمانکار کسر خواهد  لزوم به انجام تشریفات قضایي یا اداری مب 

ي در تعرفه نرخ پایه  بانیپشت  ه یجدول پامطابق  ........................  به ازای هر روز کاری تاخیر غیرمجاز معادل   •

 تخصصي انفورماتیک سازمان نظام صنفي رایانه ای کشور -خدمات فني 
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 1400 بهشتیارد تاریخ انتشار:

 

  21از  16صفحه 
 

 (خدماتشرح اجرای  ) 2پيوست شماره 

 (WBSالف( ساختار شکست کار ) 

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

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

در    های مهم اجرایي قرارداد یا به عبارتي گام   Work Breakdown Structure  (WBS)در این قسمت ساختار شکست کار[
کنترل و   بر  از آنجا که این ساختار مبني  .  ، پشتیباني و امثالهمآموزش  ،اندازی؛ مانند نصب و راهشودبیان مي  صورت وجود،

 ] ت با دقت کافي تدوین و توافق شود.گیرد، ضروری اس« بوده و پرداخت بر اساس آن صورت ميمجریپایش تعهدات »

 مستندات   ب(

و محتوایي   انجام موضوع  قرار است  است که  مستنداتي  توصیف ساختاری  و » مجریقرارداد توسط »حین  تهیه  « کارفرما« 

 شود.تحویل 

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

 ها( و ابزارهاپ( سکوها )پلتفرم

توسط  الزم بوده و    قراردادموضوع  خدمات  اجرای  و    افزار موضوع قرارداد نرمنصب  برای  که  الزم  ( و ابزارهای  Platformسکوها )

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

 ] باید ذکر شود.و نحوه/مسئول تامین آن قرارداد نام سکو/ابزار، نسخه مورد استفاده، و کاربرد آن در اجرای  ارائه[
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  21از  17صفحه 
 

 ( سایر خدمات) 3پيوست شماره 

 کند، ذکر شود. ارائه  افزارنرمارائه خدمات پشتیباني باید در کنار « مجری»سایر خدمات احتمالي در این پیوست باید 

افزار اصلي حسب این قرارداد در تعهد »مجری« است، باید در این افزار که عالوه بر خدمات پشتیباني نرمنرم  راهبری خدمات  
افزار موضوع قرارداد نقش مهمي در پذیرش آن توسط »کارفرما« داشته و نرم  راهبریفهرست خدمات   پیوست مشخص شوند.

 ] شود.اکیداً توصیه مي ها در این پیوستبه همین دلیل، ذکر کامل همه آن

 سایر خدمات:

 راهبری ( شرح خدمات الف

تحت   د یآنها با  نهیباشد، هز  افزارنرمي  بانیمازاد بر خدمات اشاره شده پشت   یگریارائه خدمات د  ازمندین  »کارفرما« که    ي در صورت
و حسب   يتوافق  يحت  ای ماه  -روز، نفر-ساعت، نفر -بر اساس نفر  تواندیم  نهیهز  نیو پرداخت شود. ا  محاسبه  «راهبری»  عنوان
  ی ا  انهیرا يسازمان نظام صنف ک ی انفورمات يتخصص-يخدمات فن  هیتعرفه نرخ پا( 2طبق جداول فصل ) ازی مورد ن يشغلعنوان 

 کشور محاسبه شود.

 است: ری خدمات نوعاً شامل موارد ز نیا

 زمان واحد  شرح خدمات راهبری

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

  زاتیکارسازها، تجهی )افزارسخت  رساختیز یراهبر

 ( ... ،یسازرهیذخ
 طي مدت قرارداد در ساعات اداری ماهیانه/فصلي 

 طي مدت قرارداد در ساعات اداری ماهیانه/فصلي  ...(  روال، یفا روس،ی ويآنتي )تیامن رساختیز یراهبر

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

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

 طي مدت قرارداد در ساعات اداری موردی/نفرساعت  ي کیالکترون یندهایفرم و فرآ  یسازادهیپ 

 طي مدت قرارداد در ساعات اداری موردی/نفرساعت  گری د یهابا سامانه يکپارچگیارتباطات   یسازادهیپ 

 طي مدت قرارداد در ساعات اداری موردی/نفرساعت  گزارش و مستندات به درخواست »کارفرما«  هیته

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

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

 طي مدت قرارداد در ساعات اداری موردی/نفرساعت  »کارفرما«  ازیمورد ن ي فن-يحضور در جلسات کارشناس

ها، ثبت  پرونده، استخراج داده   یسازپاکیي )آماخدمات داده

 ...(  اسکن، پ،یمشخص شده، تا  یهادر فرم
 طي مدت قرارداد در ساعات اداری موردی/نفرساعت 

 طي مدت قرارداد در ساعات اداری موردی/نفرساعت  يکیگراف يطراح

 يافزار و سامانه عامل در صورت خرابنصب مجدد نرم

 افزارارتقاء نرم ایافزار سخت 
 طي مدت قرارداد در ساعات اداری موردی 



 

 افزار و خدمات مرتبط با آن قرارداد ارائه خدمات پشتیباني و راهبری نرم
 4نسخه: 

 1400 بهشتیارد تاریخ انتشار:

 

  21از  18صفحه 
 

 طي مدت قرارداد در ساعات اداری موردی  سایر موارد با توافق طرفین 

 انتخاب شده راهبریب( شرح خدمات 

 :در خصوص برگزاری جلسات مازاد آموزش  به عنوان مثال

به افراد »کارفرما« باشد، دو موضوع باید در این بخش از    يآموزش  جلسات مازاد   برگزاری  مستلزم  افزار نرمچنانچه استفاده  [
ساعت آموزشي، افرادی که باید آموزش ببینند، تهیه  -های آموزشي, نفر ( طرح آموزش، شامل سرفصل1پیوست تصریح شوند: )

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

 : افزارنرمدر خصوص نصب مجدد   ه عنوان مثالب

وضوع قرارداد در  م  افزارنرم  راهبریو  ات پشتیباني  نیازهای ضروری برای ارائه خدمها و پیششود همه زیرساختتوصیه مي[
 ] این بخش از پیوست با جزییات کافي تصریح شوند.

  



 

 افزار و خدمات مرتبط با آن قرارداد ارائه خدمات پشتیباني و راهبری نرم
 4نسخه: 

 1400 بهشتیارد تاریخ انتشار:

 

  21از  19صفحه 
 

 )اسناد هویتي(  4پيوست شماره 

 طرفین قرارداد است.این پیوست، شامل اسناد هویتي 

موید حق امضای امضاکنندگان   ه تغییرات مندرج در روزنامه رسمي وتواند شامل: آخرین نسخمي  «کارفرما»اسناد هویتي  [
 ] باشد. قرارداد 

هویتي  [ ملي،  مي«  مجری»اسناد  کارت  شامل:  اشخاصتواند  صالحیت  یا  سوابق  بر  دال  مدارک  و  جمله  از    ، مجوزهای 
 ] باشد. ای سازمان نظام صنفي رایانهاز  مجوز فعالیت وهای تخصصي مرتبط با اجرای پروژه گواهینامه

  



 

 افزار و خدمات مرتبط با آن قرارداد ارائه خدمات پشتیباني و راهبری نرم
 4نسخه: 

 1400 بهشتیارد تاریخ انتشار:

 

  21از  20صفحه 
 

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

   بین؛مافيقانون مدني   10به استناد ماده قرارداد حاضر 

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

 ............... ي/کدملي ............مل  شناسه   ...........................  شماره  یاقتصاد  کد   یدارا  ی ...........................تجار   ر یغ  موسسات   و   هاشرکت

)سمت/کدملي ...........................(، که    )سمت/کدملي ...........................( و ...........................  ...........................  ی آقاي خانم/ندگ ینما  به

........................... شماره  رسمي  روزنامه  ....................  طبق  شده  .......مورخ  معرفي  مجاز  امضای  صاحبان  عنوان  ي:  نشان  اند(،به 

  ........................... و وبگاه    شماره تماس ...........................  پست الکترونیکي: ...........................  کدپستي ...........................  ...........................

 ، شوديم ده ینام  »کارفرما« پس  ن یا از که

 و

ی  تجار  ریغ   موسسات  و  هاشرکت  ثبت  اداره  شماره شناسنامه .........................../ثبت  شماره  به  شرکت/آقای/خانم ...........................

...........................مل   شناسه  ...........................   شماره  یاقتصاد  کد  یدارا  ........................... خانم/ندگینما  به  ي/کدملي    یآقا ي 

و    ...........................  )........................... رسمي    ...........................)سمت/کدملي  روزنامه  طبق  که   ،)........................... )سمت/کدملي 

ای  عضو سازمان نظام صنفي رایانه  اند(،به عنوان صاحبان امضای مجاز معرفي شده  مورخ ...........................  شماره ...........................

.................... ...........................  .......استان  کدعضویت  ...........................نشان  با  ...........................  ي:  الکترونیکي:   کدپستي  پست 

...........................  ........................... تماس  ...........................  شماره  وبگاه  زیر    ،شده  دهیامن  «مجری»  پس  نیا  از  و  و  تحت شرایط 

 شود. منعقد مي

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

  »کارفرما«های اجرایي و در حال انجام  وکار یا پروژهبا کسب  مرتبط   فني و غیرفني   اطالعات   هرگونه  معني   به  « محرمانه  اطالعات »

 به  مربوط   هاینقشه  و   هاطراحي  تخصصي،   و   فني   اطالعات   کلیه  شامل؛   تحدید،   قید   بدون   محرمانه،  اطالعات  است. مصادیق 

نرمدستگاه  فني  فني، خصوصیات  هرگونه دانش  ها، ها و تجهیزات و زیرساختمحصوالت و سامانه و ها و تجهیزات و  افزارها 

  اطالعات   کاری،  هایروال  و  داخلي طرفینتار  ها،کلیه اطالعات مربوط به ساخنامهقراردادها و تفاهم  یا  تجاری  اطالعات  ها،سامانه

و غیره که به طور مستقل دارای   مالي و معامالتي،  اطالعات  فروش،  و   وکارکسب  هایها، برنامهها و برنامهطرح  پرسنل،  به  مربوط

 ها شده است. آنای برای حفظ و حراست از های 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 ارائهرسمي و غیررسمي، مکتوب یا شفاهي، فیزیکي یا الکترونیکي از »مالک 

اطالعات محرمانه ممکن است در طول دوره قرارداد و به واسطه همکاری طرفین ایجاد یا تحصیل شده که در این   ره:تبص

 « متعهد به رعایت اصول محرمانگي است.مجری« به عنوان مالک اطالعات محسوب شده و »کارفرماصورت نیز » 



 

 افزار و خدمات مرتبط با آن قرارداد ارائه خدمات پشتیباني و راهبری نرم
 4نسخه: 

 1400 بهشتیارد تاریخ انتشار:

 

  21از  21صفحه 
 

 اطالعات تعهدات گيرنده( 3ماده 

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

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

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

 کند.  استفادهاطالعات 

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

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

 ه نقض تعهدات قرارداد تلقي نخواهد شد.افشای »اطالعات محرمانه« برای مرجع ذیصالح قانوني، به منزل •

ها  امحاء آن  ،محرمانه«  »اطالعات  حاوی   اسناد   در صورت درخواست کتبي »مالک اطالعات« مبني 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  ) کلیه اختالفات و دعاوی ناشي از این قرارداد و یا راجع به آن  

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

را به    « تهرانای  طرفین قرارداد »شورای انتظامي سازمان نظام صنفي رایانه.  استاالجرا  قطعي و الزمی،  داور  . رای مرجع بود

 .  کنندميالطرفین انتخاب داور مرضيعنوان 

 

 « ی»مجر   »کارفرما«

 نام و نام خانوادگي)سمت(    نام و نام خانوادگي )سمت( 

 های قرارداد( )پایان پیوست


