
 شماره: ............................. 

 تاریخ: ..............................
 

کارفرما                                                امضا شرکت امضا  

 بسمه تعالی 

 

 قرارداد پشتيباني 

 

 

 ............................به  نمایدهی      ........................................................................................................  نشهان به     ......................    شرکت  این قرارداد بين

به  نمایدهی   از طهرف شهرکت:   .........................ب  شداس  مله  :    ......................................  شود از یك طرفناميیه م   کارفرماک  از این پس  

ک  از این پس شهرکت ناميهیه  .....................................: شماره تلفن   ..........................................................................................ب  نشان :      ایران تلکام

 . رددشرح مواد زیر مدعقی م شود از طرف دیگر ب   م 

 

 

 

 تعاريف و اصطالحات     -1ماده 

 

 1بدی   -1

 2بدی   -2

 3بدی   -3

 

 :    اجرا

سيستم در شرایط  توسع با کارفرما برای   پياده سازی خیمات  ک آمیه است و ب  مدظور    1خیمات  است ک  در پيوست شماره    اجرا

 شود. کاری مطلوب از طرف شرکت ارای  م 

 

 :   پشتيباني

بهرای نگدهیاری سيسهتم در شهرایط کهاری   کارفرمهاآمیه است و ب  مدظور همکاری با    1کلي  خیمات  است ک  در پيوست شماره  

 شود. مطلوب از طرف شرکت ارای  م 

 :    راهبري

و  تغييراتانجام سایر تدظيمات الزم در جدت ای ک  قادر ب  از آموزش فرد یا افراد معرف  شیه از سوی کارفرما ب   ون است  عبارت  

 شود ب  شرح مذکور در این قرارداد. سازی هر چ  بدتر سيستم پياده

 



 شماره: ............................. 

 تاریخ: ..............................
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 افزار : اشكال نرم

 م   ردد.  ........... و ...............ک  موجب اختالل در سيستم نواقص ایجاد شیه ب  دليل عملکرد نادرست سيستم 

 رفع اشكال: 

 پس از آن ب  طور صحيح عمل کدی.  سيستم بر طرف کردن اشکال بطوری ک  

 

 موضوع قرارداد   -2ماده  

  شهیه توسهط یهارا    "..........................................................  "سيسهتم    .................................................خیمات    عبارت است از ارای موضوع قرارداد  

 قرارداد .  1ب  شرح پيوست شماره   کارفرماشرکت ب  

 

 

 تعهدات شركت   -3ماده  

اشهکاالت درهمهان روز مرتفهی مه  ................   .............. وبه  صهورت   ،در صورت اعهالم اشهکال از سهوی کارفرمها درسهاعات اداری  -1-3

 آن نسبت ب  رفی نقهص.................    حیاکثر ،نياز ب  حضور فيزیک  کارشداسان داشت  باشی ظرف میتاشکال  ردد.درصورت  ک  

 اقیام خواهی شی.

 در اختيار قرار دادن آندا ب  غير خودداری نمایی.را محرمان  تلق  نموده و از سيستم شرکت متعدی م   ردد ک  کلي  اطالعات    -2-3

رفی خواههی بیون دریافت هزید  اضاف   در اولين فرصت و  کتب  کارفرما  شرکت اشکاالت فد  احتمال  نرم افزار را پس از  زارش      -3-3

 . نمود

، اشکاالت سخت افزاری و یها دسترسه   در اثر سدل انگاری ک  دیتاوليت  مبد  بر بازسازی فایلدای معيوب ئشرکت هيچگون  مس   -4-3

 نخواهی داشت.ب  فایلدا ب  وجود آمیه باشی را   کارفرماافراد غيرمجاز 

پهذیرد. خهیمات روزهای شدب  ال  چدارشهدب  صهورت م  18ال   9در ساعات اداری  کارفرماحضور کارشداسان شرکت در سایت     -5-3

( و طبق تعرف  2محسوب )پيوست شماره     ردد خیمات ویژهروزهای تعطيل ارای  م خارج از این ساعات کاری و خیمات  ک  در  

  ردد.  مصوب شرکت محاسب  م 

 شرکت متعدی ميشود در پایان اتمام قرارداد تمام  دسترس  ها و پسورد ها را ب  نمایدیه شرکت تحویل دهی.   -3-6

 

 : مواردی ک  شامل پشتيبان  نم   ردد:1تبصره

توسهط کارفرمها  ...............................بهر روی  ................ که  و  ................... توج  ب  ایدک  سخت افزار بکار رفت  در سيستم اعم ازبا   •

 تدي   ردییه است شامل پشتيبان  نم   ردد.



 شماره: ............................. 
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 كارفرما   تعهدات  –  4ماده 

 کارفرما حیاکثر یك هفت  پس از انعقاد قرارداد فردی را ب  عدوان نمایدیه تام االختيار خود ب  شرکت معرف  خواهی کرد.   -1-4

 در صورت نياز ب  مراجع  حضوری کارشداس شرکت،هزید  ایاب و ذهاب،پذیرای  و اقامت ب  عدیه کارفرما م  باشی.-2-4

خهیمات فهراهم  ارایه بهرای مهورد نيهاز شهرکت را تسهديالت هر  ونه  ، کارفرما  در زمان حضور کارکدان شرکت در محل    کارفرما  -3-4

 نمایی.م 

 حیاکثر ظرف میت ده روز صورتحسابدای ارسال  از طرف شرکت را پرداخت م  نمایی.مکلف است کارفرما    -4-4

کار با سيستم را خواهی داد و اقیامات الزم جدت امديت سيسهتم از نظهر تهنمين تددا ب  پرسدل مجاز و آموزش دییه اجازه  کارفرما    -5-4

 را بعمل م  آورد.پشتيبان برق اضطراری و محل قرار يری اطالعات 

رفهی پهاره ای از مشهکالت   را برای شرکت جدت ریموتسرور ، توسط  امکانات برقراری ارتباط  از راه دور با   مکلف است کارفرما   -6-4

 فراهم آورد .  
 

 

 قرارداد  مدت  –  5ماده  

 باشی.  و با توافق طرفين قابل تمییی م   اه م  باشیم یکسالبمیت   .................    لغایت .......................... میت قرارداد از تاریخ

 

 

 محل اجراي موضوع قرارداد  –  6ماده  

 باشی.  م دفتر اصل  کارفرما  محیوده محل اجرای موضوع قرارداد و ارای  خیمات پشتيبان  در   -1-6

 ................................................................................................... آدرس دفتر اصل : 

 

 قرارداد  الزحمه حق  –  7ماده  

قرارداد    -1-7 ثابت  افزوده(  ریال   .........................................   یکسالمبلغ  ارزش  بر  ماليات  و  عوارض  احتساب  در    )بیون    ....................... ک  

  ردد. پرداخت م ریال ..........................  ب  مبلغ ماه    .......... اول هر مساوی

  ..................... ساعت در طول یك سال پشتيبان  صورت  رفت  باشی،ب  ازای هر ساعت اضاف  مبلغ    ............در صورت  ک  بيش از    -2تبصره

 ریال از طرف کارفرما ب  شرکت پرداخت م   ردد. 



 شماره: ............................. 

 تاریخ: ..............................
 

کارفرما                                                امضا شرکت امضا  

برای جیا ان   صورتحساب    وشیه  ارائ     کارفرما  توافق باپس از  ای  بطور جیا ان (  2)پيوست شماره    کارفرماویژه درخواست   خیمات    -4-7

 روز نسبت ب  پرداخت وج  آن اقیام کدی.   1٠و کارفرما مکلف است حیاکثر ظرف  ارسال  م  شودکارفرما 

 

 

 

  كسور قانوني  –  8ماده  

 اساس قوانين حاکم اعمال م   ردد. کسور قانون  متعلق ب  این قرارداد شامل ماليات  بر 

 

 اختالفات  فصل  و   حل  –9  ماده

اختالفات ناش  از اجرای این قرارداد، در مرحل  اول م  بایست با جلس  مشترك حل و فصهل  ردیهیه و در مرحله  بعهی موضهوع مهورد 

و در صورت عیم توافق از طریق مراجی قضای  نسهبت به  رفهی اخهتالف   ارجاع خواهی شیای کشور  سازمان نظام صدف  رایان اختالف ب   

 اقیام خواهی  ردیی.  

 

 ( ماژور  فورس)  قهريه   قوه –  10ماده 

 مقررات ناظر بر قوه قدری  )فورس ماژور( برابر مقررات قانون  در این قرارداد اعمال خواهی شی.  

 

 قرارداد  فسخ   –  11ماده 

آن( قرارداد ب    )حیاکثر تا یك هفت  پس از سررسيی  7-1بشرح مذکور در ماده    هزید  های پشتيبان  در صورت عیم پرداخت    -1-11

 خودی خود فسخ و شرکت هيچگون  تعدیی در قبال کارفرما نخواهی داشت.  

 با اعالم کتب  با مدلت حیاقل یك ماه قرارداد را فسخ نمایدی.  توانی هر یك از طرفين قرارداد م   -2-11

 

 نشاني طرفين   –  12 ماده

نشان  طرفين قرارداد همان است ک  در ابتیای قرارداد ذکر شیه و هر  ون  ابالغ و احضاری ب  این نشان  اخطار و ابالغ ب  طرفين  

 شود. محسوب م 

 

 نسخ قرارداد    –  13 ماده

  ردییه و هر دو نسخ  حکم واحی را دارنی. ، امضاء و ممدور دي  دو نسخ  تپيوست و در   دوتبصره ،  ....... ، ماده    ......این قرارداد در 
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 قرارداد ١پيوست شماره 

 

 

 

 ليست خدمات موضوع قرارداد  

 

 خیمات ........... ▪

 خیمات ........... ▪

 خیمات ........... ▪

 خیمات ........... ▪

 خیمات ........... ▪

 خیمات ........... ▪

 

 قرارداد 2پيوست شماره 

 

 

 

 ( خارج از موضوع قرارداد  7-4خدمات ويژه بند )

 

 ریال محاسب  م   ردد.  ..........................اعات کار اداری و روزهای تعطيل از قرار ساعت   ارای  خیمات خارج از س ▪

در صورت بروز نواقص و اشکاالت سخت افزاری و نرم افزاری ب  نحوی ک  نياز ب  تعویض،نصب یا راه انیازی مجید داشت  باشهی  ▪

 ارد خارج از توافق اولي  بوده و تعرف  های جییی برابر نظر طرفين از طرف شرکت ب  کارفرما اعالم م   ردد.،مو

 

 

 


