
 بسمه تعالی

  بسته نرم افزاري قرارداد فروش
یـن از ا ..........کـهبه نمایندگی جناب آقاي....................... …………………این قرارداد فی مابین گروه نرم افزاري 

نامیده می شود  به بعد مشتري ن... که از ایبه بعد  فروشنده نامیده می شود، از یک طرف و...............................................

بـا عنـوان تجـاري .…………………………بسـته نـرم افـزاري از طرف دیگر، جهت فروش یک نسـخه 

 منعقد می گردد..……………

 ) موضوع قرارداد:1ماده 

 فروش؛
 ..…………………یک نسخه بسته نرم افزاري  .1

 خدمات آموزش استفاده از نرم افزار .2

 خدمات پس از فروش یک ماهه .3

 ارداد:) مدت قر2ماده 

 مدت این قرارداد از تاریخ امضاي قرارداد بمدت یک ماه

 ) تعهدات مشتري:3ماده 

 به صورت نقدي. صد هزار تومانریال، بحروف(یک میلیون ریال) معادل  000/000/1پرداخت مبلغ  .1

ي و غیر تجاري که بموجب آن نـرم افـزار معاملـه اعم از تجار -روشندهدر انحصار ف -رعایت حق کپی رایت .2

یلشده تحت قرارداد حاضر،  ی“  شد.می با -به معنی اینکه صرفا مجاز به نصب روي یک رایانه -ض ض

عـم از کپـی، نـرم افـزار؛ ا sourceعدم اعمال هر گونه تغییرات و یا بهره برداري جزئـی یـا کلـی (در/ از)  .3
 اقتباس، الگوبرداري، یادگیري،ارتقاء، تولید مشتقات و غیره

 به هر شکل ممکن اعم از تجاري و غیر تجاري، انتفاعی و غیر انتفاعی عدم واگذاري به غیر .4

رم بشرح پیوست، در صورت تایید یا عـدم تاییـد کـارایی نـ "سنجش رضایت مشتري"تکمیل و ارسال فرم .5
 ) روز کاري پس از امضاي قرارداد)7افزار پس از طی دوره آزمایش(حداکثر هفت(

له استثناي تولید ب - "سنجش رضایت مشتري"و ارسال فرم مشتري تا قبل از اتمام دوره آزمایشی  .6 قفت  فغ

ن ئ ن ٌّغ  چ گونه بهره برداري اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی را دارا نمی باشد.حق هی -ٍ

 ) تعهدات فروشنده:4ماده 

 )1فروش و ارائه خدمات ذکر شده در ماده( .1
 یـن قـراردادانهایی توسط مشتري کـه در  تعیین بازه زمانی آزمایش نرم افزار با توافق مشتري، جهت تایید .2

 س از امضاي قرارداد، می باشد.پ-جز روزهاي پنج شنبه و تعطیلب-) روز کاري10حداکثر ده(

 ) شرایط فسخ:5ماده 

 طبق شرایط ذیل قراداد حاضر فسخ میگردد؛

 )3عدم رضایت مشتري از نرم افزار در پایان دوره آزمایشی تعیین شده در بند دوم ماده( .1
از جانب مشـتري؛ بـه منزلـه اعـالم رضـایت  "فرم سنجش رضایت": در صورت عدم ارسال 1تبصره شماره

 مشتري می باشد.

 شماره:
 تاریخ:

 یک برگپیوست:
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 عدم رعایت تعهدات مشتري .2

ر صـورت : در صورت فسخ قرارداد، مبلغ مورد معامله، به مشتري عودت داده مـی شـود. و د2تبصره شماره
ان ده تحـت عنـوشـز انتفاعی یا غیر انتفاعی، مبلـغ کارشناسـی هرگونه بهره برداري از نرم افزار کاتِب اعم ا

 هزینه خدمات، توسط مشتري به فروشنده پرداخت می گردد.

 ) قوه قاهره: 6ماده 

 د.در صورت بروز مصادیق قوه قاهره طبق قوانین حاکم جمهوري اسالمی ایران اعمال و اجرا خواهد ش

 ) سایر شرایط:7ماده 

غیـر ایـن  در صورتیکه ناشی از عملکرد فروشنده باشد، بر عهده وي بـوده و در تعمیرات و جبران خسارات .1
 صورت هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت.

 د.در صورت تشخیص طرفین قرارداد، یک نفر مرضی الطرفین به عنوان ناظر قرارداد انتخاب میگرد .2

 را دارد. طرف دوم(مشتري) قرارداد اعالم می دارد توانایی انجام موضوع قرارداد .3

 .هر گونه مسئولیت ناشی از عملکرد مشتري در نحوه انجام موضوع قرارداد بر عهده وي می باشد .4
 نمی باشد. طرف دوم(مشتري) قرارداد اعالم می نماید مشمول قانون منع مداخله نبوده و ممنوع المعامله .5

 ت.زم االجراسن پذیر بوده و الهرگونه تغییر و یا اصالحات از طریق تنظیم صورتجلسه و امضاء طرفین امکا .6

 ده که مفاد آن برايشماده و دو تبصره و در دو نسخه واحد االعتبارتنظیم، امضاء و مبادله  8این قرارداد در  )8ماده 

 طرفین الزم االجرا است.
 
 
 
 
 

   رف دوم(مشتري)                   امضاءط                                                               امضاءطرف اول(فروشنده)

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