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باسمه تعالی
قرارداد همکاری
-1طرفین قرارداد
 1.1جناب آقا/سرکار خانم  ...................................به شماره ملی  ...........................به شماره تماس ........................
به نشانی ......................................................................................................................................................................
که از این پس در قرارداد کارفرما نامیده می شود.
1.2موسسه توسعه آموزش های مجازی پارسیان دانش پندارعلم گستر به شماره ثبت  4134به نشانی اصفهان ،خیابان توحید
میانی  ،کوی گلستان  ،بن بست هادیان-پالک  98به نمایندگی اقای میثم شکری ساز که از این پس در این قرارداد کارگزار
نامیده می شود.
-2موضوع قرارداد
2.1موضوع قرارداد تماماٌ مربوط به ثبت نرم افزار در رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و دریافت تاییدیه فنی
نرم افزار از شورای عالی انفورماتیک کشور با عنوان -............................نرم افزار تولید شده توسط کارفرما  -بوده که از پس در
این از این پس در این قرارداد ثبت نرم افزار نامیده میشود.
-3مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت
3.1مبلغ کل این قرارداد..............................................ریال میباشد
 %50 3.1.2از مبلغ کل قرارداد به عنوان پیش پرداخت پس از امضا قرارداد ،قابل پرداخت میباشد.
 %50 3.1.3مابقی قرارداد پس از تحویل شناسنامه و تاییدیه نرم افزار ،قابل پرداخت می باشد
-4مدت قرارداد
 4.1مدت انجام پروسه نرم افزار پس از دریافت کامل اطالعات از طرف کارفرما  ،بین  30تا  60روز می باشد.

-5تعهدات کارگزار
.5.1کارگزار موظف است موضوع قرارداد را در بازه زمانی مشخص شده انجام دهد.

. 5.2هرگونه تقاضای دیگر که فراتر از تعهد کارگزار در امکانات موضوع قرارداد باشد ،با دریافت هزینه و انعقاد الحاقی انجام
پذیر است.
.5.3کارگزار متعهد میگردد کارفرما را درطی جلسه اموزشی  ،اموزش داده و ایشان را با کلیه روند ثبت نرم افزار اشنا سازد.
.5.4کارگزار متعهد میگردد که از تمامی اطالعات شخصی و حقوقی داده شده از سوی کارفرما فقط در انجام موضوع قراداد
استفاده نموده و در حفظ و نگهداری آن کوشا باشد.
. 5.5کارگزار طبق اطالعات داده شده از سوی کارفرما اقدام به ثبت نرم افزار می نماید و مسئولیت اشتباه احتمالی از طرف
کا رفرما که باعث ایجادوقفه درمدت زما ثبت گردد به عهده کارفرما بوده وجزء مدت زمان قراداد احتساب نمی گردد.
.5.6میزان درصد مالکیت کارگزار در ثبت نرم افزار تنها موجب انجام موضوع قراداد بوده و حق هیچ استفاده مالی و حقوقی
دیگری را ندارد
.5.7کارگزار متعهد است که اصل تمامی مدارک ثبت نرم افزار را پس از ثبت در اسرع وقت برای کارفرما ارسال نماید.

-6تعهدات کارفرما
 . 6.1کارفرما موظف است از تاریخ شروع قرارداد و در طول زمان انجام ثبت نرم افزار ،اطالعات مورد نیاز ثبت ازقبیل نسخه نرم
افزار ،مدارک شخصی را در هر زمانی که کارگزار درخواست می کند و در اسرع وقت در اختیار کارگزار قراردهد.
. 6.2کارگزار متعهد می گردد نسبت به پرداخت و تسویه مبلغ قرارداد در مورد مقرر اقدام الزم را بعمل آورد و در صورت عدم
پرداخت پس از گذشت  10روز کاری از تاریخ تحویل شناسنامه نرم افزار  ،کارگزاری اختیار پیگیری از مراجع قانونی را دارد.
. 6.3کارفرما متعهد می گردد نرم افزار طراحی شده توسط ایشان تابع قوانین جمهوری اسالمی ایران بوده و تمامی عواقب
مخرب احتمالی نرم افزار بر عهده کارفرما می باشد.

-7اتمام قراداد
.7.1پایان مدت قرارداد شرط اتمام قراداد است و به محض اینکه این مدت پایان برسد قراداد خود به خود منقضی خواهد شد.

-8کپی رایت و حقوق قانونی نرم افزار
. 8.1کلیه ی حقوق مادی و معنوی ناشی از نرم افزار موضوع قرارداد از هز جهت متعلق به کارفرما است و کارگزار تنها حق
دارد از آن جهت ثبت نرم افزار استفاده نماید.

-9فورس ماژور
. 9.1چنانچه به دالیلی خارج از اختیار و اراده ی دوطرف قراداد و به علت پیش امدن اتفاقی که در عرف حقوقی به ان فورس
ماژور می گویند ،انجام تمام یا قسمتی از تعهدات و وظایف موضوع این قرارداد امکان پذیر نباشد ،تا زمانی که شرایط یادشده
ادامه دارد ،انجام ندادن تعهدات و وظایف موضوع این قرارداد تخلف از مفاد آن محسوب نمی شود.
-10قوانین و مقررات حاکم بر قراداد
. 10.1این قرارداد در ایران منعقد گردیده و از هر نطر تابع قوانین جمهوری اسالمی ایران است.
.10.2در صورتی که هرکدام از طرفین قراداد خواهان ایجاد تغییراتی در وارد قراداد باشند ،باید تغییرات موردنظر را مطرح
کرده و با توجه به جلب توافق طرف مقابل این تغییرات را به قرارداد ضمیمه کنند.
.10.2ایجاد هرگونه تعییراتی در مواد قراداد حاضر مستلرم توافقات مالی و حقوقی خواهد بود

-11حل اختالف
.11.1در صورت بروز هرگونه اختالف در تفسیر یا اجرای هر یک از مواد و شروط این قراداد  ،طرفین تالش خواهند کرد که با
مداکره مستقیم و به صورت مسالمت امیز  ،اختالف را حل و فصل نمایند.در صورت عدم حصول توافق،ابتدا از طریق داور
مرضی الطرفین بررسی  ،و در صورت عدم حصول نتیجه  ،در دادگاههای صالحه قضایی رسیدگی و اتخاد تصمیم خواهد شد.

این قرارداد در تاریخ........................در  11ماده و  1نسخه تنطیم  ،مبادله گردید و پس از امضاء طرفین هر نسخه به تنهایی
معتب و قابل اجرا خواهد بود.

نام و نام خانوادگی کارگزار
میثم شکری ساز
مهر و امضاء

نام و نام خانوادگی کارفرما
......................
اثر انگشت و امضاء

