
(  1399: تیرماه ) نگارش قرارداد الکترونیکی نصب نرم افزار گیالس  

 ماده 1- طرف اول قرارداد الیک تک می باشد که من بعد شرکت نامیده می شود.

 ماده 1- طرف دوم قرارداد که من بعد پذیرنده نامیده می شود.)شخصیتی حقیقی و حقوقی که نرم افزار بر روی سیستم وی نصب می باشد (

جامع: نوع سیستم موضوع قرارداد-2ماده  نام نرم افزار: گیالس همراه آموزش نصببه Package قالب ارائه محصول: بسته عمومی سیستم عامل: ویندوز   

تبصره-1: این قرارداد بصورت الکترونیکی بوده و صرفا اطالعات طرف دوم قرارداد توسط شخص پذیرنده در زمان نصـب و راه اندازی 

اولیه نرم افزار تنظیم و احراز هویت گردیده است، لذا از تاریخ تنظیم سیستمی قرارداد تمامی مفاد قرارداد برای طرفین الزم االجـرا 

 می باشد. 

 ضمنا مسئولیت ثبت هرگونه اطالعات اشتباه و غیرواقعی به عهده شخص خریدار نرم افزار)پذیرنده( می باشد.

نده طبق نسخه این نرم افزار بصورت مادام العمر به پذیرنده فروخته می شود، لذا از زمان نصب و راه اندازی نرم افزار بمدت یکسال خورشیدی پذیر

رداد به قوت مدت زمان ذکر شده در صورت تمدید پشتیبانی سالیانه مفاد قرا ا پس ازمفاد مندرج در این قرارداد پشتیبانی رایگان دریافت نموده، لذ

.خود باقی خواهد ماند  

مدت قرارداد-3ماده   

تعهدات، شرایط عمومی، شرایط حل اختالف و فسخ و جمع بندی کلی قرارداد-4ماده   

 انجام نماید. (اینترنتی)غیر حضوری و آنالینبصورت  پذیرندهتوسط احراز هویت الکترونیکی  خریداری و  ی و آموزش نرم افزار را پس ازمتعهد می گردد راه انداز شرکت -1-4 -1-7

 انجام نماید. پذیرندهو با اطالع قبلی  آنالین)پشتیبانی اینترنتی( غیر حضوری و بصورترا شرکت متعهد می گردد که پشتیبانی نرم افزار  -2-4 -2-7

 دازی ارائه ـروش و راه انـ، در زمان ف رندهـپذیط ـــرفی شده توسـنان معـرا به یکی از کارکـ قرارداداین  2درج ماده ــره برداری از نرم افزار منـزم جهت بهال اینترنتی()و آنالین غیرحضوریوزش ـمتعهد می گردد آم شرکت -3-4 -3-7

 المـبق اعـوص شده باشـد طـــبه و یا سوالی در آن خصــار شـآموزش نرم افزار فقط یکبار آمـوزش کلی در هـنگام فروش داده شـده و در سـایر موارد بصـورت موردی و قسمتی از نرم افزار که خریدار دچ خصوصدر ، لذا دـنمای -4-7

 س ازـپبه شده و ـان مربوطه محاسـوب در زمـطبق تعرفه مص ،هزینه ساعت آموزش مجدد طبق درخواست پذیرندهبوده و لذا در خصوص آموزش کامل مجدد و یا افزایش مازاد ساعت آموزشی ارائه  قابل شرکتبه  پذیرندهقبلـی   -5-7

 می باشد. )اینترنتی(غیرحضوری و آنالینن پشتیبانی بصورت قابل ارائه خواهد بود، ضمنا کلیه آموزشها چه در زمان فروش و چه در زما پذیرندهنه توسط ـپرداخت هزی  -6-7

 نماید.السازی در نرم افزار ثبت جهت فعسپس پس از پرداخت هزینه خرید نرم افزار سریال فعالسازی را جهت دریافت شناسه پذیرنده محرمانه به شرکت اطالع داده و  پذیرنده متعهد می گردد -4-4 -7-7

 جهـت بررسی و رفع مشــکالت نرم افزار خواهـند داشت .شرکت نرم افزار با کارشـناسان پشتیبانی  غیر حضوری یا آنالین)اینترنتی( بروز رسانیمتعهد می گردد نهایت همکاری را در زمان  پذیرنده -5-4 -8-7

 ی برداری،ـلیل،کپـ)بررسی،تحهرگونه دم مجــوز دسـترسی جــهت ـو ع رکتـشمتعهد می گردد  ضمن رعایـت حفاظت از نرم افزار و عدم ارائه اطــالعات سیسـتمی خود به افراد غـیر از کارشـناسان تائیـد شده  پذیرنده -4-6 -9-7

 خودداری نماید.رفع خرابی،نصب و راه اندازی، فعالسازی و...( به افراد غیر جدا اوره،ـمش -10-7

 جدا خودداری نماید. شرکتد غیر از کارشناسان مورد تائید متعهد به حفظ و محرمانگی اطالعات و سوابق مشتریان و یا مشترکین ثبت شده در سیستم خود می باشند و از هرگونه افشاء اطالعات به افـرا پذیرنده -4-7 -11-7

 رابی یاـوری و رفـع خـت در صـورت پشتیبانی حضـتیبانی اعـزامی شرکـناس پشـنه های توافق شده کارشـر هزیـوراک و سایـت و خـاب ، اقامـما ، ایاب و ذهـبلیط هواپیپذیرنده متعهد می گردد پرداخت کلیه هزینه های  -4-8 -12-7

 پرداخت خواهد شد . پذیرندهتوسط  در قبال صدور صورتحساب قراردادو در شرایط اضطراری و بحرانی حل نشود با هماهنگی قبلی طرفین  )اینترنتی(آنالینغیر حضوری و  مشکالتی که بصورت  -13-7

 ات آنالین)اینترنتی( ـستم ( و یا استفاده از خدمـتنظیـمات فنی سی –رفع خـرابی  –انی ـملیات) بروز رســانواع عـانجام جهــت  )اینترنتی(آنالینغیرحضوری و ستم ـمتعهد می گردد با توجه به الزام استفاده از سی پذیرنده -9-4 -14-7

 خواهد گرفت با همــاهنگی و تائیـد شرکت اقدام به دریافت اینترنت پر سرعت نماید.قرار  پذیرندهکه در آینده در اختیار  -15-7

 ت انجامـجه شرکتبا نرم افزار های مورد تایید  Remote Desktopنرم افزار بر روی آنها نصـب می باشـند را جـهت ارتبـاط از راه دور  قرارداد 2ماده وتر هایی که در متعهد می گردد امکان دسترسی به کامپیـ پذیرنده -4-10 -16-7

  عملیات پشتیبانی بدهند .  -17-7

 ن تائید ـو گرفت تـشرکتحت هیچ شـرایطی اعـم از عادی و یا شرایطی که نرم افزار دچار مشکل گردیده است بدون اطالع قبلی  به  قرارداد 2ماده  در ذکر شده متعهد می گردد پس از نصب و راه اندازی نرم افزار پذیرنده -4-11 -18-7

 یا افراد غـیر رندهـپذیات خاص توسـط ـتمی( و یا تنظیمـراه انداز سیس ومی،کاربردی و فایل هایـه ها و نرم افزارهای عمـویض و نصـب برنامـتع –ب ویندوز ـویض و نصــمربوطـه اقدام به تنظـیمات و فعالیت خاص اعم از ) تعـ -19-7

 می باشد. پذیرندههیـچگونه مسـئولیتی در این خـصوص نـدارد و کلیه مسئـولیت ناشی از آن به عهده  شرکت،  شرکتننـماید و در صـورت مـشاهده و صحت سنجی این مهم توسط کارشناسان   -20-7

 صولـسریال فیزیکی محفعال بودن زار، ـوص خرید نرم افـدر خص "یت مورد تایید شرکتـناس و یا هر شخصـکارش-روشـعامل ف-نماینده-شرکت "گردد قبل از پرداخت هرگونه وجه نقد و غیر نقد بهپذیرنده متعهد می  -12-4 -21-7

 و یا شرکت استعالم نماید، لذا در صورت پرداخت هرگونهرسمی سایت از را  مربوطه سایر مواردیا شخصا مبلغ قابل پرداخت و  ،در خصوص نرم افزار و یا خدمات خاص که در موضوع این قرارداد نمی باشد مربوطهموارد  یا سایر و  -22-7

 مسئولیتی را از خود سلب می نماید.ر گونه ـرکت هـده پذیرنده می باشد و شـولیت پرداخت به عهـرکت، مسئـاستعالم و یا بیشتر از مبلغ ذکر شده در سایت و یا اعالم شده توسط ش وجه بدون  -23-7

 رمزها با وی می باشد. رم افزار و یا افشایاستـفاده احتمالی از نمتعهد می گردد که وظیفه حفظ و حراست از نرم افزار و رمزهای مربوطه کاربری یا کاربران را بعهـده داشـته باشد و مسئولیت هرگونه سوء  پذیرنده -4-13 -24-7

 توب ـسه ای مکـورت جلـ، طی صرندهـپذیبا  رکتـشدر زمان اجرا و با هماهنگی قبلی را نمی باشـد  قراردادو یا خدمات ارزش افزوده که شامل این درخواستی خویش متعهد می گردد هزینه ارائه خدمات اضافی  پذیرنده -4-14 -25-7

 پرداخت نماید. شرکتوجه نقد مربوطه را به کارشناس پشتیبانی و سپس  -26-7

 می باشد . پذیرنده، کلیه مسئولیت ها به عهده ارائه نماید و در صورت اهمال کاری قرارداد را 2ماده رم افزار ذکر شده در خویش آمـوزش های الزم را جهـت استفاده از نـ به تمامی پرسنل مجازمتعهد می گردد  پذیرنده -4-15 -27-7

 ینان ـت اطمـت و جهـدر صورت مراجــعه حضـوری و یا مشاهده رفتار مشـکوک و خارج از عـرف کارت کارشناس پشتیبانی را دریافشرکت متعهد می گردد نسبـت به عـدم اطمـینان به کارشـناس پشـتیبانی  پذیرنده -4-16 -28-7

 بیشتر با مرکز امداد مشتریان تماس و احراز هویت نماید. -29-7

 تیار ــچ عنوان در اخــردد را به هیـرمانه تلقی می گـمهم و مح شـخویو سایر مواردی که از لحاظ ی و کاری(ـاطالعات شخصـ-زارـمتعهد می گردد که اطالعات محرمانه خود را مانند)رمز های ورودی به نرم اف پذیرنده -4-17 -30-7

 در این خصوص هیچگونه مسئولیتی ندارد. شرکتمی باشد و  پذیرندهاین اطـالعات مسـئولیت ناشـی از آن به عهده  یکارشناس پشتیبانی و افراد غیر قرار ندهد و در صـورت افشا -31-7

 یـستم شخصـرم افزار در سیـالعات نـامی اطـآنجاییکه تم ای مورد نیاز خود نماید، لـذا ازـزار با توجه به بازه هـمتعهد می گردد با توجه به اهمیت وضعیت کاری خویش اقدام  به دریافت نسخه پشتیبان از نرم اف پذیرنده -4-18 -32-7

 سیار با اهمیت می باشد، پذیرنده  بصورت الزامی این مـهم را در دستـورنگهداری می شود و اهمیت دریافت نسخه پشـتیبان در خصـوص بازیابی اطالعات در شرایطی که نرم افزار و یا سیستم خریدار دچار مشکل شود ب پذیرنده  -33-7

 ه توضـیحات مندرج به عهده پذیرنده می باشد و شرکت هیچگونه مسئولیتی درقرار داده و انجام می دهند ، لذا هرگونه مسئولیت عدم دریافت نسخه پشتیبان در صـورت از بین رفتـن اطالعـات به هر دلیلـی با توجـه بـار خود ک  -34-7

 خصوص ندارد.این   -35-7

 ستن قفل ـوذ و یا شکـمال نفـاعونه ـهرگی از ـمسئولیت ناشت افزاری)دانگل( فعال می باشد، ـوص نرم افزار با قفل سخـتی در خصـقرارداد به دالیل امنی 2ر شده در ماده ـنرم افزار ذک پذیرنده متعهد می گردد از آنجاییکه-4-19 -36-7

 به ایشان داده باشد با شخص پذیرنده می باشد و مورد پیگرد قانونی شرکت قرار خواهد گرفت. سخت افزاری به هر دلیل توسط پذیرنده و یا هر شخصیت ثالث دیگری که پذیرنده اجازه این کار را -37-7

 

 

 



 

 از ایمنی باالیی ی سخت افزاری)دانگل(ها لذا با توجه به اینکه قفلدر سایت رسمی بصورت مکتوب اعالم می گردد،  قرارداد 2نرم افزار مندرج در ماده سالیانه پشتیبانی ، راه اندازی، قفل سخت افزاری)دانگل(، مبلغ فروش -4-20 -38-7

 دامی ـتکاری و یا هر اقـب و یا دسـدام به تخریـی اقـاس می باشند به نوعـستم در تمـرادی که به نوعی با سیـستم و یا افـدر صورتی که هر یک از کاربران سی ،رفتن و یا به اصطالح سوختن برخوردار می باشد در خصوص از بین  -39-7

 خریداری و راه اندازی مجدد گردد. سایت توسط پذیرنده، بصورت مجدد باید قفل جدید طبق تعرفه به نیاز نرم افزار به قفل مربوطهب آن قفل مربوطه از بین رفته و یا به اصطالحی سوخته شود با توجه ـکه به موج -40-7

 که در  اجرایی ـخهـصرفا قابلیت استفاده از نس پذیرندهبوده و  شرکتدر انحصار  قرارداد 2ماده  ذکر شدهنرم افزار   Source Program، معنوی و سورس)کدهای اصلی نـرم افزار(تمامی مالکیت حقیقی، حقوقی، مادی -4-21 -41-7

 می باشند . شرکتمجاز به فعالیت بر اساس دسترسی های عمومی تنظیم شده در نرم افزار توسط   پذیرنده( در زمان راه اندازی ارائه می گـردد را دارا می باشـند و صـرفا Package)عمومی  قالــب بسـته نرم افزاری -42-7

 راه اندازی به ازـفقط مج  رفاـص هـاینک یـمعن به "Single User تک کاربره" ر،ـحاض قراردادت ـده تحـه شـب آن نرم افزار معاملـاری و غیر تجاری که بموجـاعم از تجشرکت، در انحصار  و انتشار رعایت حق کپی رایت -4-22 -43-7

 .باشد می رایانه یک روی  -44-7

 ور و ــقسمتی از پیش فاکت -قسمتی از سربرگ های قابل چاپ -)قسـمت هایی از محــیط داخلیافزار و سیـستم های مرتبط اعم ازتمامی مالکیت تنظیمات اختصاصی در زمینه تبلیغات ، تنظیـمات ، راه اندازی در نرم  -4-23 -45-7

 ند و ـنیز می باش  شرکـترا دارند در اختیار و انحصار  قرارداد 2ماده  حکم رابط اجرایی نرم افزار ذکر شده در ترازوهای دیجیتال و هرگـونه سیــستم سخت افزاری و نرم افزاری که-دستگاه های کارت خـوان-فاکتور های فروش -46-7

 یا حـذف خواهند شد. و ویرایش، در هر شرایطی افـزوده شرکتدر صـورت صـالحدید  -47-7

 هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت.شرکت و  بر عهده وی می باشد قرارداددر نحوه انجام موضوع  پذیرنده قصور از هر گونه مسئولیت ناشی -4-24

 با  رندهـپذیبلی ـاهنگی قـاپلیکیشن( اطالع رسانی گردیده و در شرایط خاص و بحرانی و روزهای تعطیل بصورت موردی با هم-در ایام هفته از طریق )سایت و غیر حضوری)اینترنتی( ساعت ارائه خدمات پشتیبانی آنالین -4-25 -48-7

 اپلیکیشن( اطالع رسانی خواهد گردید.-صورت اصالح ، افزایش و یا کاهش در میزان ساعت و یا ایام هفته با اطالع قبلی شرکت به پذیرنده از طریق)سایت ، لذا درد بودـخواه رکتـش -49-7

 فین و پرداخت هزینه توسط پذیرنده به شرکت قابل انجام خواهد بود.با توافق طردر روزها و ساعات خارج از ساعت رسمی اعالم شده شرکت  پشتیبانی خاص و یا در صورت درخواست پذیرنده به خدمات -4-26 -50-7

 بر اساس صدور فاکتور، توسط شرکت انجام خواهد پذیرفت. قراردادمندرج در بندهای موضوع  )پذیرنده(کلیه پرداخت های خریدار -4-27 -51-7

 ترک ـه  مشـی طی جلسـگی قبلـین با هماهنـرارداد، طرفـوضوع این قــسـوزی ، جنـگ و بوجـود آمدن اخــتالل در ارائه سـرویس های مـدر صورت بروز حوادث غیر قابل پیشگیری اعم از سیل، زلزله ، اعتصاب ، آتش  -4-28 -52-7

 در جهـت نحوه همکاری تصمیمـات مقتـضی را اتخاذ خواهـند کرد . آنالین)اینترنتی( و یا غیـر حضوری حـضوری -53-7

 ـایی ـع قضـجه نرسـیدن در مراجـای در محل شرکت و یا محل کار پذیرنده با حضور طرفین قرارداد بررسی و حل و فصل خواهـد شد و در صورت به نتیقرارداد با توجه به مفاد قرارداد در جلسهاختالفات احتمالی طرفین  -4-29

 قابل پیگیری و حل و فصل می باشد . -54-7

 طرف، قرارداد حاضر فسخ می گردد . 2پذیرنده و یا هر  در صورت عدم رعایت مفاد این قرارداد توسط شرکت، -4-30 -55-7

 عدم دریافت سرویس های پشتیبانی و مفاد ذکر شده در این قرارداد می باشد و لذا دیر کرد در پرداخت هزینه پشتیبانی سالیانه مشمولقرارداد توسط پذیرنده به منزله نرم افزار در پایان عدم تمدید پشتیبانی سالیانه  -4-31 -56-7

 دریافت جریمه می باشد. -57-7

 چنانچه قرارداد به هر دلیلی توسط پذیرنده فسخ شود ، ارائه خدمات موضوع این قرارداد بطور یک جانبه توسط شرکت متوقف خواهد شد. -4-32

 می گردد .منتقل  به شخصیت ثالث ، قرارداد حاضرپذیرندهتوسط شرکت به قبلی در صورت فروش، واگذاری، شراکت تجاری کل پروژه یا شرکت با سازمان یا شخصیت ثالث، با اعالم مکتوب  -4-33 -58-7

 برای طرفین الزم االجرا می باشد. الحاقیه ای با درج تغییرات مذکور صادر و از تاریخ صدور الحاقیه مفاد آن قرارداددر صورت هرگونه تغییر در مفاد  -4-34 -59-7

 :قرارداد جمع بندی نهایی -60-7

 رو یک  A4 برگه 2 و تبـصره 1 و بند 34 و ماده 4 دارای مدنی، قانون( ده)10 ماده اساس بر و بوده ایران اسـالمی جمهوری دولت مقـررات و قوانین تابع قرارداد این -61-7

  و ای شناسـنامه مشخصات "  از اعم شخصـی اطالعات تمـامی و گردیده تـروی پذیـرنده توسـط افزار نرم دازیـان راه از لـقب و یمـتنظ رونیکیـالکت ورتـبص  -62-7

 .است االجرا الزم طرفین برای آن مفاد که است، قرارگرفته الکترونیکی تایید مورد ایشان توسط افزار نرم فعالسازی و قرارداد این تایید جهت " حقوقی -63-7

 


