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 باسمه تعالي

 . ...................... توسعه  قرارداد  

مركز فناوري   رئیسعنوان  به  ،.... به نمايندگي    411345954781  با شماره اقتصادي  دانشگاه تهران   يتالیجید  يهافناوري  عاونتماين قرارداد بين  

به   ..........اقتصادي    هو شمار  .............با شناسه ملي   ............، از يك طرف و شركت  شودناميده مي  كارفرماكه از اين پس به اختصار  اطالعات  

 حق   و   شده  انتخاب  شركت  .................  عنوان  به  ..........  مورخ  ............  شماره   رسمي   روزنامه  موجب  به  كه  ................  خانم نمايندگي آقاي/  

ناميده مي شود، از طرف ديگر منعقد و كليه مفاد آن نسبت به طرفين   مجرياست، كه از اين پس به اختصار  دار  را  تعهدآور   اسناد   امضا

 .استاالجرا االتباع و الزمالزم

 اسناد قرارداد  : 1 ماده

گردد  ها به آن اشاره شده باشد، اسناد قرارداد تلقي ميهاي آن و تمامي اسناد ديگري كه در متن قرارداد يا پيوستپيوستمتن قرارداد و  

 باشند. كه طرفين ملزم به رعايت مفاد آن به عنوان يك مجموعه غيرقابل تفکيك مي

 شوند: اسناد قرارداد به چند گروه زير تقسيم مي

 ن كه توسط طرفين امضا شده است.  آ يهاوستيمتن قرارداد و پ  -1

 اشاره شده است.  كه در قرارداد به آن قوانين و مقررات كشوري  -2

 هرگونه الحاقيه يا اصالحيه كه پس از امضا قرارداد توسط طرفين مبادله گردد.  -3

 موضوع قرارداد : 2 ماده

 .(1به شرح مندرج در شرايط اختصاصي )پيوست  «...................................... ..»  موضوع اين قرارداد عبارت است از 

 مدت قرارداد : 3 ماده

 است. 00/00/1400 تيلغا 00/00/1400ت زمان قرارداد از تاريخ مد

 است.   يدوران گارانت  هعالو مدت قرارداد به ،يمجر تي دوران مسئول :1 تبصره

 مبلغ قرارداد : 4 ماده

ييد  أ و ت  يمجرگردد كه پس از انجام تعهدات قراردادي  تومان( تعيين مي  ........................... ريال )معادل    ..........................مبلغ قرارداد  

 قرارداد پرداخت خواهد شد.   5شرح مذكور در ماده حسن انجام تعهدات و كسر كسور قانوني، به

 

 /ح186شماره: .../

   1400../../   تاريخ:
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 نحوه پرداخت : 5 ماده

 شرح زير پرداخت خواهد شد: به قراردادمبلغ  -1-5

و تأييد كارفرما پرداخت خواهد   دستاورد ..........   تأييد.. ريال( پس از  ...........ريال )به حروف: .   000,000,000مبلغ   -1-1-5

 شد. 

و تأييد كارفرما پرداخت خواهد   ..........   دستاورد  تأييد. ريال( پس از  ...........ريال )به حروف: ..  000,000,000مبلغ   -2-1-5

 شد. 

با توجه به اين كه اين قرارداد مشمول قانون ماليات بر ارزش   ماليات بر ارزش افزوده در مبلغ قرارداد در نظر گرفته نشده است. -2-5

ر ارزش نام ماليات بدر صورت وجود گواهي معتبر ثبتهنگام هر پرداخت  و عوارض    ماليات بر ارزش افزوده   مبلغافزوده است،  

 هاي قانوني اعالم شده محاسبه و پرداخت خواهد شد. بر اساس نرخافزوده در سامانه مربوطه، 

  د ي تمد  تيقابل  با يبانک  نامهضمانت  با  همراه  را  خود  يكتب  درخواست   قرارداد  ابالغ  از  پس  هفته  دو  ظرف  حداكثر  توانديم  يمجر -3-5

  است  يهيبد .  دهد  قرار  كارفرما  ارياخت  در  قرارداد،  مبلغ  درصد  25  سقف  تا  پرداخت  شيپ   افتيدر  يبرا  نيتضم  ي بانک  چك  اي

 .ندارد وجود پرداخت  شيپ  پرداخت امکان عنوان  چيه به مهلت  نيا از پس كه

 ي و قرارداد  كسورات قانوني : 6 ماده

 پرداخت   هر  از  كارفرما   كه   است  مجري  عهده   به  قرارداد  موضوع  به  متعلقه  قانوني   كسورات  و  ماليات   و  عوارض  هرگونه  پرداخت -1-6

 . نمايدمي واريز ربطذيحساب مراجع  به و كرده كسر

   .شد  نخواهد كسر پرداخت  شيپ  مبلغ از مزبور ي قانون كسورات :2 تبصره

  ي بانک  چك  اي   يبانک   نامهضمانت.  شد  خواهد  مستهلك  يمساو   اقساط  صورت  به  آخر  قبل  ما  قسط  اني پا  تا  پرداخت  شيپ   مبلغ -2-6

 . شد خواهد آزاد يمجر يكتب درخواست  با  پرداخت ش يپ  مبلغ  كامل استهالک از پس پرداختشيپ  نيتضم

 كاهش مبلغ قراردادافزایش یا   : 7 ماده

از توافق طرف  رييدر صورت تغ الحاق  %25مبلغ كل قرارداد حداكثر تا ميزان    نيدر شرح خدمات موضوع قرارداد، پس   ن يا  هيدر قالب 

 . افتي قرارداد، افزايش يا كاهش خواهد 

 . شودينم قرارداد ميجرا شامل ماده نيااست  يهيبد :3  تبصره

 كارفرما   نماینده فني  : 8 ماده

است كه ناظر فني كارفرما ناميده  ....  ...... .........خانم  /آقاي  هپيشبُرد امور قرارداد از طرف كارفرما و نظارت بر حسن انجام كار به عهد

 هاي مجري نيست.يك از موارد تأييد ناظر رافع مسئوليتشود. در هيچمي

صورت كتبي به مجري اعالم كند عنوان ناظر قرارداد تعيين كرده و مراتب را بهشخص ديگري را به   توانديكارفرما در هر زمان م  :4  تبصره

 و مجري متعهد به پذيرش نظر كارفرماست.

  مجري   عمومي   تعهدات : 9 ماده

 تحويل كارفرما دهد:  را ريز اسنادمجري متعهد است هنگام عقد قرارداد تصوير  -1-9

 شركت س يتأس يآگه •

 ( ينشان و امضا)صاحبان  راتييتغ نيآخر همراهبه شركت يرسم هروزنام •

 ي کيانفورمات يهاشركت تيصالح و يبندرتبه يگواه •
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دارد و با وقوف كامل بر اين امر، متعهد انجام  مقتضيات و عوامل مؤثر در كار اعالم مي  هوسيله آشنايي خود را با كليمجري بدين -2-9

 عمليات موضوع قرارداد شده است. 

صورت مجري موظف است در زمان در غير اينضروري است مجوز ماليات بر ارزش افزوده تا پايان مدت قرارداد معتبر باشد.   -3-9

مقتضي نسبت به تمديد اعتبار آن اقدام نمايد. الزم به توضيح است در هنگام هر پرداخت اين مجوز بايد داراي اعتبار باشد. در  

پس از پايان  گردد و ضمناً امکان پرداخت اين مبلغ  گونه پرداختي بابت ماليات بر ارزش افزوده انجام نميغير اين صورت هيچ

 مدت قرارداد از سوي كارفرما وجود ندارد. 

شود كه بدون اطالع و كسب موافقت كتبي كارفرما، انجام كل يا بخشي از موضوع قرارداد را به شخص يا  مجري متعهد مي -4-9

 اشخاص ثالث حقيقي يا حقوقي واگذار ننمايد. 

 رعايت نمايد. را   يمجاز يفضاعالي   هاي شوراي مجري موظف است تمامي بخشنامه -5-9

 روز كاري به اطالع كارفرما برساند.  5را حداكثر ظرف مدت  خودشود هرگونه تغيير در وضعيت مجري متعهد مي -6-9

 قرارداد نماينده فني خود را جهت تعامل با كارفرما معرفي نمايد.  ابالغمجري متعهد است حداكثر يك هفته بعد از  -7-9

كه كارفرما،  حيت فني براي انجام موضوع قرارداد استفاده نمايد و در صورتيگردد از كارشناسان داراي صالمجري متعهد مي -8-9

مسئوليت امنيت    صالحيت هريك از كارشناسان معرفي شده از سوي مجري را تأييد نکند، نسبت به جايگزيني وي اقدام نمايد.

 است. يبر عهده مجر ،ياطالعات و جبران هرگونه خرابي ناشي از فعاليت كارشناسان فني مجر

هاي مربوط به اين قرارداد و مستندات ايجاد شده حتي قبل  شود در هر زمان كه كارفرما مايل باشد از فعاليتمجري متعهد مي -9-9

از نهايي شدن اطالع داشته باشد، همکاري الزم را به عمل آورد و مجاز نيست هيچ سند يا فعاليت مربوط به خدمات اين قرارداد 

قرار داد را به هر    نيموضوع ا  ي هاداده و داده  يهاگاهيكارفرما به سرورها، سامانه، پا  يدسترس  ا ي فرما پنهان نمايد و  را از كار

 صورت قطع كند.

نمايد كه مشمول ممنوعيت مذكور در قانون منع مداخله وزراء، نمايندگان مجلس و كارمندان دولت در  مجري رسماً اعالم مي -10-9

نفع  نبوده و تا پايان اين قرارداد اشخاص مذكور را در موضوع قرارداد سهيم و ذي  1337دي ماه    22معامالت دولتي مصوب  

 است.   خسارات  هنخواهد نمود. هر زمان كه خالف آن ثابت شود، قرارداد حاضر به خودي خود منفسخ شده و مجري مسئول كلي

بر عهده مجري بوده و كارفرما از اين حيث و يا در    الزحمه، حق بيمه و ماليات بابت كارشناسان مجريپرداخت هرگونه حق  -11-9

 گونه مسئوليتي ندارد.مورد استخدام نيروهاي مجري هيچ

 بر عهده مجري است.در شهر تهران،  هاي آمد و شد و پذيرايي كارشناسان و نيروهاي مجريهزينه  هتأمين كلي -12-9

 روز كاري پاسخ دهد.  5مدت حداكثر ي كارفرما را در هاانامهيها و رامجري متعهد است كليه نامه -13-9

هايي را در كار مجري نشان دهد، مجري موظف به رفع اشکاالت با هزينه خود هرگاه نتايج مميزي، وجود اشکاالت يا نارسايي -14-9

 باشد. مي

ست ماه پس از پايان قرارداد نسبت به ارائه مفاصاحساب بيمه خود اقدام نمايد. بديهي ا  6مجري موظف است حداكثر ظرف   -15-9

گونه تعهدي در خصوص پرداخت  صورت كارفرما هيچكه آخرين پرداخت منوط به ارائه مفاصاحساب بيمه خواهد بود. در غير اين

وجه به مجري يا پرداخت جريمه به سازمان تأمين اجتماعي ندارد. همچنين عدم ارائه به موقع مفاصاحساب باعث ضبط اسناد  

 ما خواهد شد. قانوني و مطالبات شركت به نفع كارفر

هاي شغلي مورد نياز براي حسن اجراي موضوع قرارداد تأمين مجري متعهد است، نيروي انساني واجد صالحيت را در تمام رده  -16-9

نمايد. كليه اشخاصي كه در راستاي اجراي اين قرارداد به هر نحو، درخدمت مجري هستند، كارمند وي بوده و ايشان مکلف  
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از قبيل حقوق و مزاياي قانون كار، حق بيمه تأمين اجتماعي و تعهدات ناشي از ساير قوانين را    است كليه حقوق قانوني آنان

 گونه مسئوليتي ندارد.موقع پرداخت كند. در هر صورت، كارفرما در قبال مطالبات نيروي انساني مجري هيچشخصاً و به

خساراتي كه از فعل يا ترک فعل ايشان و اشياء تحت    ه. جبران كلياستتحت امر خود    مندانمجري مسئول اقدامات خود و كار -17-9

 مجري است. هسيسات موضوع قرارداد و يا اشخاص ثالث وارد شود، بر عهدأ تصرف يا متعلق به او، به اموال، تجهيزات، ت

تا    حداكثر،  (قرارداد  5  پيوست)  هاي تعيين شدهخود را در قالب چارچوب   پيشرفتگزارش وضعيت    انهيماهمجري موظف است   -18-9

 تحويل كارفرما نمايد.  يطور رسمماه بعد، به يروز كار نيپنجم

 كارفرما تعهدات   : 10 ماده

 ليتحو  زمان   قرارداد،  مفاد  اجراي  يبرا  يضرور  ملزومات  افتيدر  يبرا  يمجر  رسمي  درخواست  از  پس  شودمي  متعهد   كارفرما  -1-10

  ملزومات   ارائه  در  ريتاخ  صورت  در.  دهد  قرار  يمجر  اختيار  در  را  ملزومات  آن  شده،  نييتع  موعد  در  و  اعالم  يمجر  به  را

 . گردد مي افزوده قرارداد  مدت به ريتاخ مدت ،يدرخواست

قرارداد را  گردد پس از درخواست رسمي مجري دسترسي الزم به اطالعات مورد نياز جهت انجام موضوع  كارفرما متعهد مي -2-10

 براي وي ايجاد نمايد. 

مديريت كاركنان مجري و ... را از خود    هكارفرما هرگونه دخالت در امور داخلي مجري را نظير معرفي كاركنان به مجري، نحو -3-10

 نمايد و صرفاً از بُعد نظارتي كنترل الزم را اعمال خواهد نمود.سلب مي

 روزكاري پاسخ دهد.  10ي مجري را در مدت حداكثر هاانامهيها و راكارفرما متعهد است كليه نامه -4-10

 مرحله   آن  ه شد  تأييد   مبلغ  پرداخت  به  نسبت  يكار  روز  15  از  پس  حداكثر  مرحله،  هر  تأييد  از  پس  شوديم  متعهد  كارفرما  -5-10

 . دي نما اقدام

 محرمانه بودن  : 11 ماده

اطالعات و مداركي كه براي انجام موضوع قرارداد، شود كليه  متعهد مي  اطالعات  يقرارداد منع افشا  يزمان با امضامجري هم -1-11

هر شخص ثالث    يرا محرمانه تلقي و از افشاي آن برا  گرددياز آن مطلع م  يبه هر نحو  ا يقرار داده شده    يدر دسترس و

از    نينخودداري كند. همچ  يحقوق  اي  يقيحق ، كليه اين مدارک را به كارفرما مسترد نمايد.  قرارداد  انيپاموظف است پس 

 تواند ادعاي خسارت نموده، موضوع را در مراجع قانوني پيگيري نمايد.  درصورت اثبات افشاي اين اطالعات، كارفرما مي

تنها  امر    نيدر مواردي كه انجام امور محوله توسط مجري منوط به ارائه اطالعات به ساير اشخاص حقيقي و حقوقي باشد، ا -2-11

 پذير است. پس از كسب اجازه كتبي از كارفرما امکان

 جریمه : 12 ماده

% از مبلغ   5/2  ،قرارداد(  9  ه از ماد  18هر گزارش عملکرد در موعد مقرر )موضوع بند    ليتحو  عدمتواند به ازاي  كارفرما مي -1-12

 كسر نمايد.  مهيعنوان جررا به  قرارداد

  هر يازا  به(،  17  ه ماد)موضوع    مقرر  موعد  درتعهدات و حسن انجام كار    ياجرا  ضمانت  ليتحو  عدم   صورت  در  تواند يم   كارفرما  -2-12

 . دينما كسر پرداخت نينخست  از مهي جر عنوانبه  را قرارداد  مبلغ از( درصد م ي)ن %5/0 معادل ريتأخ روز

ساعت تأخير در موارد اضطراري  قرارداد(، به ازاي هر    1ها )پيوست  گويي به درخواست تواند درصورت تأخير در پاسخكارفرما مي -3-12

  ي بانيرپشتيغ   يهاو درخواست  5-2  بند  يراضطراريغ   ي بانيموارد )پشت  ريسا به ازاي هر روز تأخير در  ريال و   1.200.000مبلغ  

 كسر نمايد.  عنوان جريمهاز مبلغ قرارداد را بهدرصد(  مين) %5/0( معادل 1 وستيپ   5-3 بند
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 1پيوست    از  2  بندتواند درصورت تأخير در تحويل هريك از دستاوردهاي قرارداد با كيفيت مورد انتظار )بر اساس  كارفرما مي -4-12

 عنوان جريمه كسر نمايد.  را به قرارداداز مبلغ  درصد(  مي)ن %5/0قرارداد(، به ازاي هر روز تأخير معادل 

  فسخ قرارداد : 13 ماده

 تواند قرارداد را فسخ كند: ميكارفرما در موارد زير  -1-13

 صورت كلي يا جزيي به شخص ثالث انتقال دهد؛ مجري بدون اجازه كارفرما موضوع قرارداد را به  كهصورتيدر  •

هرگاه كارفرما با داليل و مدارک محکم تشخيص دهد كه مجري قادر به اجراي مطلوب كار نيست و ادامه كار موجب ضرر  •

 شد؛ و زيان كارفرما خواهد 

 قرار گيرد؛  1337دي ماه  22كه مجري مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت مصوبه در صورتي •

 هرگاه مجري از هريك از بندهاي مفاد قرارداد عدول كند؛  •

 . شود شتريبقرارداد   كل مبلغ  %25 از يمجر ميجراجمع  هرگاه  •

تواند در هر زمان به شرط اعالم قبلي يك ماهه نسبت به فسخ قرارداد اقدام كند. در اين صورت كارفرما موظف است  كارفرما مي -2-13

 .نمايد هيتسو را قراردادمجري را تا زمان فسخ قرارداد محاسبه و  مطالبات

نتيج  -3-13 بر فسخ،    هچنانچه فسخ قرارداد در  از تعهدات موضوع قرارداد باشد، عالوه  انجام هريك  يا كوتاهي مجري در  تخلف و 

از   از مطالبه خسارات وارد به كارفرما  برداشت است. برداشت تضمين قراردادي، مانع  تضمين قراردادي به نفع كارفرما قابل 

 مجري نيست. 

  روز  60وجود آمده توسط كارفرما از مدت  چه تأخيرات به يا چناندر صورتي كه كارفرما نتواند به تعهدات خود عمل نمايد و   -4-13

تواند تقاضاي فسخ قرارداد را ارائه نمايد. بديهي است در صورت پذيرفته شدن اين تقاضا و اعالم  تجاوز نمايد مجري مي  يكار

بين دو طرف انجام خواهد    شود و سپس توافق الزم براي پرداخت حقوق مجرييآن از طرف كارفرما، قرارداد منفسخ م  يكتب

 شد. 

 اقامتگاه قانوني  : 14 ماده

كه يکي از طرفين محل شود. در صورتي تمامي مکاتبات طرفين به نشاني زير كه حکم اقامتگاه قانوني را دارد به صورت كتبي ارسال مي

صورت كليه اطالع دهد. در غير اين  روز پيش از تاريخ تغيير به طرف ديگر  15قانوني خود را تغيير دهد، بايد نشاني جديد خود را حداقل  

 . بود نخواهد پذيرفته  اطالع عدم  عذر  و تلقي شده  ابالغ مذكور هاي مکاتبات رسمي و مراسالت ارسالي به نشاني

 نشاني كارفرما:   -1-14
 1417633861  كدپستي:  268آذر، پالک  16بلوار كشاورز، بين خيابان جالليه و  ؛پستي: تهران  نشاني

 88965781  نمابر: 88967514  تلفن: citc@ut.ac.ir   :رايانامه

 نشاني مجري:  -2-14
 ...     كدپستي:  .. ............. .   پستي:  نشاني

 ...     نمابر: ...      تلفن: .. ......... .  : رايانامه

 )فورس ماژور(  شرایط اضطراري  : 15 ماده

گردد( )وقايع قهريه بر اساس قوانين موجود كشور تعيين ميچنانچه وقايع قهريه كه وقوع آن خارج از اختيار و قدرت كارفرما و يا مجري باشد  

طرفين گردد، سبب تمديد مهلت انجام تعهد )تعليق تعهد( تا رفع آن واقعه موجب عدم امکان انجام تمام يا بخشي از تعهدات هريك از  

خواهد شد. در صورتي كه حالت تعليق بيش از سه ماه به طول انجامد كارفرما و مجري حق دارند نسبت به تسويه حساب و فسخ قرارداد 

 اقدام نمايند. 
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 حل اختالف  : 16 ماده

اجراي آن، موضوع به صورت كتبي به طرف مقابل ابالغ گرديده و    ۀ اد حاضر و نحودر صورت بروز هرگونه اختالف در تفسير مفاد قرارد

طرفين نهايت تالش و مساعي خود را جهت حل اختالف و جلب رضايت يکديگر به كار خواهند گرفت. در غير اين صورت، حل و فصل 

دانشگاه تهران، در هنگام ارجاع اختالف از سوي هر  خواهد شد. بدين منظور مدير كل امور حقوقي    انجاماختالف از طريق يك نفر داور  

 صادر  را  خود  رأي  ماه،   2  حداكثر  ظرف  داور.  گزينددانان بر ميداور را از ميان حقوق   نييك از طرفين، به عنوان مقام ناصب، با توافق طرف

ماهه   2ه  دور  يك  براي  را  داوري  مهلت  تمديد  حق  بار  يك  داوري  مدت  خالل  در  داور.  نمايد مي  ابالغ  طرفين  به  توافق  مورد روش  مطابق  و

الزحمه داوري رياست محترم قوه قضائيه نامه حقالزحمه داوري تابع آييناالجراست. حق الزم  حال حضوري و  ديگر دارد. اين رأي در هر

 .است

 قرارداد  نیتضم : 17 ماده

 را مبلغ كل قرارداد )با قابليت تمديد(   %10نامه بانکي معادل ضمانت  ،قرارداد بالغ پس از ا  يروز كار 20 يط حداكثرمجري موظف است 

 هدور  اني پاماه پس از پايان قرارداد )   6نامه  دهد. اين ضمانتدر اختيار كارفرما قرار  تعهدات و حسن انجام كار    يضمانت اجراعنوان  به

 سامانه( در صورت تأييد كيفيت كار توسط كارفرما به مجري مسترد خواهد شد.  گانيرا يگارانت

 نسخ قرارداد  : 18 ماده

و مبادله گرديد.   پس از رؤيت طرفين امضا   و   ميتنظدر دو نسخه كه هر يك حکم واحد دارد    ه،رتبص  چهار  و ماده    جده يهاين قرارداد در  

 . دارنديرا ابراز ممفاد آن ههم رشيپذ نياز طرف كيهر

 

 قرارداد   يکی زیف  نسخه تأیید محل

  ي مال  واحد  تأييد  

  قرارداد   ناظر  تأييد  

  مربوطه   معاون  تأييد  

 

 

 

 

.... ... 

 ... مركز فناوري اطالعات دانشگاه تهران   رییس
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 شرایط اختصاصي  :  1پیوست  

 مراحل انجام كار  -1

1-1- ...   

1-1-1-  ... 

1-1-1-1-  ... 

 و زمان تحویل  قرارداد  يهادستاورد -2

 دهد: همراه زمان تحويل هريك نشان ميهاي قرارداد را به دستاوردجدول زير فهرست 

 ( الی)رمبلغ تحویل تاریخ  دستاورد  شرح  ردیف 

    

    

    

    

    

    

 بندي انجام كارزمان -3

 دهد. )مبناي تقسيم زمان، ... است(:آنها نشان ميبندي هريك از همراه زمانها را بهجدول زير فهرست فعاليت

 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 بنديزمان كار و  مراحل

                 

                 

                 

                 

 مشخصات فني )كاركردي( سامانه  -4

1-1-  ... 

2-1-  ... 

 كاركردي هاي غیر الزامات فني و ویژگي -5

سامانه(    يافزار)نه بستر سخت هاي موضوع قرارداد  اي انجام دهد كه سامانهگونه شود موضوع قرارداد را بهمجري متعهد مي -1-5

 بدون اشکال عمل كنند.   24×7، به صورت تيمسئول هدوردر طول 

درخواست  -2-5 است  موظف  باشد،    افتيدر  يها مجري  داشته  اضطراري  جنبه  چنانچه  را  كارفرما  جانب  از  پشتيباني  خدمات 

و پاسخ دهد و    نموده  يدگيور يا حضوري، رسداز طريق تلفن، ارتباط راه  يدر ساعات ادار  قهيدق  90حداكثر ظرف مدت  

  يمشکل برا  يو رفع قطع  ييحل نها. زمان ارائه راه دينماساعت نسبت به حل مشکل به صورت موقت اقدام    3  يحداكثر ط

 است.   يروز كار 3حداكثر  ، ياضطرار ي هاگونه درخواست  نيا
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اضطراري نداشته باشد، مجري موظف است   هكه درخواست خدمات پشتيباني اعالم شده از جانب كارفرما جنبصورتي  در -3-5

و رفع    يي حل نهانموده و پاسخ دهد. زمان ارائه راه  ي دگي دور يا حضوري، رسساعت از طريق تلفن، ارتباط راه  48ت  ظرف مد

 است.   يروز كار 10حداكثر  ،يراضطرار يغ   يهاگونه درخواست  نيا يمشکل برا  يقطع

كارفرما    يبرا  يانه يهز   د ي (، نباياضطرار  ريو غ   ي( )اعم از اضطرارBugسامانه )  يواضح است كه رفع مشکالت عملکرد  پر

قرارداد خواهد    12فوق، مشمول جرايم ذكر شده در بند    ي تأخير در انجام خدمات پشتيباني مطابق برنامه زمان  داشته باشد. 

 بود.

طول مدت رفع مشکل پس از اعالم كارفرما، مسئوليت موارد ناشي از مشکل )مانند تناقض اطالعات و يا مشکالت اجرايي    در

 كاربران( در سامانه بر عهده مجري خواهد بود.  

 اضطراري عبارت است از:  موارد

 با آن مقدور نباشد؛ ارتباط كاربران  اي كه برنامه قابل اجرا نباشد و صورتي( شدن سامانه بهDown) خراب

 هاي امنيتي سامانه؛با حفره  مواجهه

از    يبخش  يبردار)ورود و بازيابي اطالعات( را با مشکل مواجه سازد و مانع بهره  افزارنرمكه كاركرد اصلي    گرييمورد د  هر

 قرارداد گردد.  نيكاربران سامانه موضوع ا

 بودن مورد درخواست شده با كارفرما است.  ياضطرار صي تشخ: 1  تبصره

از مشکالت سامانه موضوع قرارداد   ي مشخص شود كه مورد اعالم شده ناش ياعالم گردد ول  يتوسط كارفرما اضطرار  ياگر مورد  :2  تبصره

خواهد    قابل پرداخت  نيآن پس از توافق طرف   نهيدر صورت لزوم هز  ،يتوسط مجر  ژهيو   سينبوده است، در صورت ارائه سرو

 بود.

  ر يي تغ  درخواست  ،ي)اعم از مشاوره فن   يبانياز پشت  ريغ   ي خدمات  شامل اعالم شده از جانب كارفرما    درخواستكه  در صورتي -4-5

Requests)  (Change   د ي جد  امکان  جاد يا  و  (New Features)  باشد،  3شماره    وستيمذكور در پ   فيمطابق تعار )الزم  

هاي  بندي و هزينهزمان  ههمراه برنامروز كاري بررسي و راهکار اصالحي را به  5است مجري درخواست كارفرما را طي حداكثر  

صورت مکتوب در اختيار كارفرما قرار دهد. راهکار پيشنهادي پس از دريافت موافقت كارفرما  به ، مورد نياز براي حل مشکل

 مبناي عمل مجري خواهد بود. 

 طبق نمايد، آن را  در سامانه ارائه مي  دي امکان جد  جاديا  اي  رييتغشود در مواردي كه كارفرما تقاضايي براي  عهد ميمجري مت -5-5

داند، نظر خود را  چه انجام آن را باعث ايجاد خلل در عملکرد و كارايي سامانه ميبند قبل، بررسي نموده و چنان  يزمانبند

ناشي از انجام تقاضاي مذكور بر عهده مجري    الياحتم صورت، مسئوليت اختاللاين به صورت مکتوب اعالم نمايد. در غير 

بر طرف كردن    نهيو هز  تيبه درخواست كارفرما انجام شود، مسئول  راتييتغ  ،ياعالم مجر  رغميكه عل  يخواهد بود. در موارد

    بر عهده كارفرما است. ياختالالت احتمال

گوي نياز كاربران دانشگاه  پاسخ  (Performance)  الزم براي اينکه برنامه از نظر كارايي  گردد كليه اقداماتمجري متعهد مي -6-5

زمان و حجم داده فعلي و افزايش روزانه در سطح دانشگاه باشد را انجام دهد. زمان بارگذاري تهران شامل حداقل ... كاربر هم

 صفحات نبايد از ... ثانيه تجاوز نمايد. 

تحت وب خود و نسخه احتمالي آتي را با مرورگرهاي زير سازگار نمايد.    يهاعملکرد اصلي سامانهمجري موظف است كه   -7-5

 : گيردپرداخت پس از تأييد سازگاري سامانه با مرورگرهاي زير صورت مي هپرداخت اولين مرحل

1-7-5- Internet Explorer  تا آخرين نسخه موجود   8از نسخه 

2-7-5- Chrome قرارداد عقد  زمان در : آخرين نسخه 

3-7-5- FireFox  قرارداد عقد زمان درآخرين نسخه 

 : كند  استفاده زير هايعامل سيستم و( Data Base)  داده پايگاه  از كه است موظف مجري -8-5
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 Service Packبه بعد و آخرين  2016از نسخه  SQL-Serverداده   پايگاه  -1-8-5

 ( Service Pack)آخرين  بعدبه   2016 از ويندوز  عامل سيستم -2-8-5

يکپارچگي سامانه را با سامانه احراز هويت مركزي دانشگاه تهران از طريق   است براي احراز هويت كاربرانمجري موظف   -9-5

 برقرار نمايد.  ن،يو توافق طرف نهيپس از برآورد زمان و هز  CASسازي استاندارد پياده

هاي اطالعاتي را  قرارداد با ديگر سامانهگردد كليه اطالعات مورد نياز دانشگاه براي تجميع سامانه موضوع مجري متعهد مي -10-5

 هاي مربوطه قرار دهد. در اختيار سامانه ن،يو توافق طرف نهيپس از برآورد زمان و هز  ،نمايدبه روشي كه كارفرما اعالم مي

  ،ماگردد دسترسي سامانه هوش سازماني به پايگاه داده سامانه موضوع قرارداد را پس از درخواست كارفرمجري متعهد مي -11-5

 قرار دهد.  در اختيار

 اعالم شده از جانب كارفرما را رعايت نمايد. مرتبط با امنيت داده و شبکه هاي سياست همجري موظف است كه كلي -12-5

 Backupگيري و بازيابي )هاي پشتيبانرويه  همنظور حصول اطمينان از حفظ اطالعات، نسبت به تهيمجري موظف است به -13-5

and Restoreهاي كاربردي اقدام كند. پرداخت اولين پرداخت قرارداد منوط به تأييد رويه توسط ( از پايگاه داده و برنامه

 كارفرما است.

اجراي قرارداد بر عهده مجري  ( در زمان  يو اصل  يدانشگاه )اعم از تست  يسرورهاافزار بر روي  نرم  يبانيپشتمسئوليت نصب و   -14-5

 .است

از    يسرور تست  يشده رو  يروزرسانبه  يهاتست نسخه   طيموظف است شرا  يمجر -15-5 توسط كارفرما را فرآهم آورده و پس 

 . دينصب نما  يسرور اصل يكارفرما رو تأييد  افتيدر

اولويت اعالم شده از سوي كارفرما انجام  ها و با رعايت  شود توسعه سامانه را بر اساس فهرست نيازمنديمجري متعهد مي -16-5

 دهد. 

  سامانه  يگارانت  خدماتمجري موظف است كه در صورت مواجهه با مشکالت و موانعي كه موجبات عدم اجراي به موقع   -17-5

ا  كه موانع و مشکالت مربوط به كارفرمآورند، مراتب را كتباً به كارفرما گزارش دهد. در صورتيرا فراهم ميموضوع قرارداد  

 باشد. باشد، كارفرما موظف به برطرف كردن اين مشکالت و موانع مي

 .  استها و جبران هرگونه خرابي ناشي از فعاليت كارشناسان مجري، در طول قرارداد برعهده مجري امنيت داده  مسئوليت -18-5

كل -19-5 احتمالي،  مشکالت  بروز  از  جلوگيري  و  قرارداد  موضوع  بهينه  انجام  منظور  به  است  متعهد  پيشنهادهاي  مجري  يه 

 افزاري خود را به اطالع كارفرما برساند.  سخت 

روزرساني  هرگونه تغييرات يا به  شوديمتعهد م   يعملکرد سامانه موضوع قرارداد، مجر  يقطع   اي و    ياز كند  يريجلوگ  يبرا -20-5

 انجام دهد.  يخارج از ساعات ادار  بار را حتماً ريدر سامانه فعال و ز

( توليد شده توسط سرورهاي سامانه )شامل پايگاه  Logهاي )صورت بروز مشکل، كليه گزارش مجري متعهد است كه در   -21-5

برنامه و  شناساداده  منظور  به  را  كاربردي(  فعاليت  ييهاي  كشف  و  صحيح  عملکرد  بررسموانع  ناسالم  تحل  يهاي    ل يو 

 نسبت   ينحو مقتض  بهبه آن،    دي جد  يهاافزودن بخش  ا ي سامانه    د يجد  يهاموظف است در صورت ارائه نسخه   يمجردينما

 . دي نما اقدام  ازين مورد آموزش يهادوره يبرگزار به

هاي آموزشي استفاده از سامانه )راهبري و كاربري(، مجري موظف است نسبت به  در صورت نياز كارفرما به برگزاري دوره -22-5

 خواهد  پرداخت نيمابيف توافق اساس بر آموزش انجام يها نهيهزمدرس مجرب و اعزام به محل كارفرما اقدام نمايد.  تأمين

   .شد

صورت مکتوب با مشخص كردن ساختار  سيستم را به  هدادمجري موظف است كه در صورت درخواست كارفرما، ساختار مدل   -23-5

( مدل پايگاه داده باشد، بلکه جزييات Printچاپ شده )  هنسخجداول، فيلدها و منطق آنها ارائه دهد. اين گزارش نبايد صرفاً  

 ويژه فيلدهاي حساس( ارائه گردد.  منطق فيلدهاي جداول )به
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  مطابقالمقدور  يحتو    Wordو    Pdfشود، بايد حداقل در دو قالب فايلِ  ليد ميمستنداتي كه در ارتباط با اين قرارداد تو  كليه -24-5

  داده   تحويل(  مركز  سايتوب  طريق  از  دسترسي)قابل    تهران   دانشگاه   اطالعات  فناوري  مركز  مستندات  استاندارد  الگوي  با

 .شوند

مي -25-5 متعهد  نسخه  مجري  آخرين  همواره  سامانه،  احتمالي  تغييرات  اساس  بر  نصب  گردد  راهنماي  شامل  مستندات 

(installation Guide ،)يراهنما  ( راهبريAdministration Manual( و راهنماي كاربري )User Manual )به كارفرما   را

 تحويل دهد. 

نصب    يي سامانه است كه با استفاده از آن، راهبر سامانه توانا  ياندازگام به گام مراحل نصب و راه  حيعبارت از تشر  نصب  يراهنما:  3  تبصره

  ف يوظا  هاست كه در محدود  ياقدامات  همجموع   شامل  يراهبر  يراهنماطور مستقل خواهد داشت.  مجدد سامانه را به  ياندازو راه

 يكاربر  يراهنماخاص و ... است.    يهاگزارش  فيتعر  ،يسطوح دسترس  صيو تخص  فيتعر  مات،يسامانه بوده و شامل تنظ  ريمد

  سامانه   با  كار  هويش  آن،  از  استفاده  با  سازديم  قادر  را  سامانه  يينها  كاربر  كه  است  سامانه  يكاركردها  همجموع   حيتشر  از  عبارت

 .د ينما  استفاده محوله فيوظا به ييگوپاسخ يبرا سامانه از گران،يد يبان يپشت به ازي ن بدون و آموخته را

افزار موضوع قرارداد گردد از  تواند باعث اختالل در كار نرممي  را كه   ياشده  يزيرنمايد، تغييرات برنامهتعهد مي  كارفرما  -26-5

 برساند.  يمجراز انجام به اطالع  شي پ  را IPهاي قبيل: تغييرتجهيزات سخت افزاري و تغيير آدرس

عبارتند    موارد  نيا.  ندارد  يتيمسئول  گونهچيه  باشد  يوطه وظايف  كه خارج از كنترل و يا خارج از حي  يدر قبال موارد  يمجر -27-5

 از:

 ،برق  اختالالت 

 ،در قطعات سخت افزاري سيستم عيب 

 ،نباشد يمجردر خطوط ارتباطي كه تحت كنترل  اشکال وجود 

 باشد.   سامانهدر حفظ و حراست فيزيکي از  كارفرما مواردي كه ناشي از سهل انگاري   

 بر   را  قرارداد  موضوع  سامانه  يبانيپشت  خدمات  سال  5  مدتبه   حداقل  ت،يدوران مسئول  اني پس از پا  شوديمتعهد م  يمجر -28-5

   .دهد انجام روز متعارف  و يجار يهانرخ اساس
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 الزامات امنیتي   :  2پیوست  

ها، اطالعات و منابع حياتي مركز فناوري اطالعات پذيري دادهدسترس  منظور از الزامات امنيتي رعايت اصول محرمانگي، صحت و در

ي است مجري پارامترهاي امنيتي فوق را در تمامي چرخه عمر سيستم )توليد،  عنوان كارفرما است. در اين راستا، ضروردانشگاه تهران به

هاي الزم جهت نيل به اين هدف ارائه ر دهد. در ادامه فعاليتطور مستمر مورد بازبيني و نظارت قراتوسعه و پشتيباني( در نظر گرفته و به

 شده است. 

 واژگان كاربردي: 
 : مركز فناوري اطالعات دانشگاه تهرانكارفرما •

 : مسئول مديريت و راهبري سامانه سمت كارفرما راهبر سامانه •

 هاي اطالعاتي سمت كارفرما : مسئول امنيت شبکه و سامانه مسئول امنيت •

 : مسئول امور اداري، مالي و قراردادهاي كارفرما. اداري/ ماليمسئول   •

 

 هاي امنیتي در حوزه نگهداري و مانیتورینگ سرور سیاست 

 عدم استفاده از سرورها جهت امور غير از كاركرد اصلي سامانه   -1

 هاي روي سرور  گذاري فايل عدم به اشتراک  -2

سامانه موضوع قرارداد روي سرورهاي تحت پوشش    ازين  موردهاي غيرضروري  كردن سرويس   هاي فعال و غيرفعال كنترل سرويس  -3

 فعال باشد(. ريغ  قطعاً  ديكه با  File & Printer Sharing  ري سامانه )نظ

  عملکرد   با يساز مقاوم  نيا كه يموارد  درسرورهاي تحت پوشش سامانه  (Hardening)سازي در انجام فعاليت مقاوم  يهمکار  -4

 .كندي م  داي پ  ارتباط  سامانه

دهنده از   هاي مديريت سرور و سرويسافزارهاي غيرضروري روي سرورهاي تحت پوشش سامانه )از جمله برنامه عدم نصب نرم  -5

 افزارهاي نصب شده روي سرور به راهبر سامانه تحويل داده شود. نرم دور(. در اين راستا ضروري است ليست تأييد شده  راه 

 . قرارداد  موضوع  خدمات  در  آن  رفع  جهت  اقدام  و  داده  گاهيپا  شده  شناخته  يتيامن  يهاحفره   رصد -6

 ويروس مورد تأييد كارفرما روي سرورهاي تحت پوشش سامانه. سازي آنتي در فعال   يهمکار  -7

هاي  دهنده تنها در اختيار كاربران سامانه قرار گيرد و ساير پورت هاي سرويس  كه پورت  نحوي   به هاي باز سرور  محدود سازي پورت  -8

  مورد هاي امنيتي خاص  هاي دسترسي براي راهبري سامانه با سياست غيرضروري از بيرون ديده نشود. الزم به ذكر است پورت 

 تأييد راهبر سامانه بايد باز شود و دسترسي عمومي آن بايد محدود باشد. نظاير آن و با   يا IP كارفرما نظير محدودسازي  تأييد

 Databaseآن باشد كه رمز عبور مدير پايگاه داده )  ازمندين  ،يقرارداد توسط مجر   نيانجام تعهدات موضوع ا   كهيدر صورت -9

Admin( و مدير سامانه )Application Adminصورت  ري موظف است حداقل بهقرار داشته باشد، مج  يمجر   اري( تنها در اخت

( اقدام نموده  Application Admin( و مدير سامانه )Database Admin) ادهفصلي نسبت به تغيير رمز عبور مدير پايگاه د

 اطالعات قرار دهد.    يفناور مركز    استيمحرمانه )در پاكت در بسته( در اختيار ر  ه و رمز عبور جديد را در قالب يك نام

( و  Database Adminبه رمز عبور مدير پايگاه داده ) يازيقرارداد، ن نيانجام تعهدات موضوع ا  يبرا يمجر كهيدر صورت :1 تبصره

صورت مکتوب در  موضوع را به  نياست كه ا  ي( موضوع قرارداد نداشته باشد، ضرورApplication Adminمدير سامانه )

به رمز عبور مدير پايگاه    يمجر  ياز عدم دسترس  ي مشکالت ناش  يهاتيمسئول  هياست كه كل   يهيكارفرما قرار دهد. بد  ارياخت

 خواهد بود.    يمجر   هبرعهد  تيوضع  ني(، در اApplication Admin( و مدير سامانه )Database Adminداده )

عامل،    ستم يس  يتيامن  (Patch)  يهاوصله  نيآخر  نصب  يبرا   يهمکار  ا ي  و  نصبت الزم به منظور  اقداما  هيموظف است كل  يمجر -10

آنها به عمل آورده و اقدامات    يدار يپا  تأييد  بالفاصله بعد از انتشار و  قرارداد را  نيسامانه موضوع ا ياجزا  ريداده و سا  يها گاهيپا

 . دهد   انجام  را  هاوصله  نياسامانه با    يسازگار   يالزم برا 
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 هاي كاربردي هاي اطالعاتي و برنامه سازي بانک هاي امنیتي در حوزه نگهداري و امن سیاست 

 مديريت دسترسي كاربران سامانه )كنترل دسترسي بانك اطالعاتي و برنامه كاربردي( شامل:  -11

اكانت  • نام مديريت  تا  است  متعهد  )مجري  سامانه؛  مدير  با سطح دسترسي  رمز هاي  هاي  و  بانك  كاربري  مدير  عبور  هاي 

صورت محرمانه تحويل دهد. همچنين تغيير سطوح دسترسي كاربران  اطالعاتي و برنامه كاربردي را به نماينده كارفرما به

 مدير سيستم بايد با تأييد نماينده كارفرما باشد.( 

   هاي غير كاربردي؛سازي دسترسي غير فعال  •

 ران؛ اعمال محدوديت زماني براي كارب •

 ثبت الگ فعاليت كاربران روي كاركردهاي اصلي سامانه.   •

و كنترل تزريق    Captchaتعداد دفعات تالش براي ورود،    رينظهاي امنيتي در قسمت ورود به برنامه كاربردي شامل  كنترل  -12

 (.  يساز اده يو زمان پ  نهيدر مورد هز  ني ورودي غير مجاز )پس از توافق طرف

 هاي كاربردي تحت وب با استفاده از گواهي مورد تأييد دانشگاه تهران. براي برنامه   httpsاستفاده از پروتکل ارتباطي   -13

  ي راهبر سامانه الزم است سطح دسترس  ريكه نظ  يهمه كسان  يواحد بوده و برا  ديسامانه با  (Admin)  ريمد  يكاربر   حساب -14

Admin  شود.   جاديا  كيبه تفک   شانيبا نام خود ا  مجزا و  يحساب كاربر  ديداشته باشند، با 

 شود.    ميتنظ  Strong  ريبه صورت غ  يرمز عبور  چياجازه دهد كه ه  دي سامانه نبا  ،يرمز عبور محل  ميبه تنظ  ازيصورت ن  در -15

 شود.    رهي سامانه ذخ  يجا  چي در ه  Plaintextبه صورت    دينبا  يرمز عبور  چيه -16

 رویدادهاي امنیتي هاي امنیتي در حوزه پاسخ گوئي به  سیاست 

امنيت كارفرما ارائه و نسبت    مسئول، شواهد را به  قرارداد  موضوع  با  مرتبطمجري متعهد است در صورت مشاهده رخداد امنيتي   -17

 ، اقدام نمايد. ياضطرار   درخواست  كي  قالب  درسازي سرور  به امن 

هاي امنيتي و رفع مجري متعهد است در صورت اعالم نياز كارفرما مبني بر رخداد امنيتي روي سرور، نسبت به بررسي الگ -18

 اقدام فوري انجام دهد.   (1  وستي)پ  ياختصاص  طيشرا  5-2  بند  موضوع  ياضطرار قالب موارد    درمشکل،  

 هاي امنیتي در حوزه تبادل اطالعات سیاست 

 تعهدنامه عدم افشاي اطالعات و ارائه آن به مسئول امور اداري/مالي كارفرما. امضاي   -19

تميل. در اين راستا ضروري است ارسال  ها  هاي الکترونيکي رايج از قبيل ياهو، جيميل وعدم ارسال اطالعات از طريق پست  -20

صورت گيرد و مقصد ارسال نيز بايد پست    هاي داخل كشورست ها  اطالعات از طريق پست الکترونيکي دامنه شركت و يا نهايتاً

 دانشگاهي راهبر سامانه، مسئول امنيت و يا ساير كارشناسان/مسئولين ذيربط باشد. 
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 دیجد  امکان  جادی ا  و   رییتغ درخواست  فیتعار  :  3پیوست  

تغChange Request)  ر ییتغ  درخواست .1  : جزئ  ريي(  تصرف  و  دخل  هرگونه  حال    سامانه   ي به  در  مشکل  بدون  قبالً  كه  است 

  رييتغ از ييها نمونه هاداده Import ا ي  Exportو  هاافزارنرم ريبه سا سيوب سرو هيدارد. ارا رييبه تغ ازين اكنونبوده و  ي دهسيسرو

 كي  ارائه  به  تكارفرما، نسب  يبه درخواست اعالم شده از سو  ي مجر  ياز سو  عيسر  يدگيگونه موارد پس از رس  نيدر ا  باشند يم

  انجام و    ييحل نهاارائه راه   به  نسبت  كارفرما،  با  شده  توافق  برنامه  مطابق  يمقتض  فرصت  در  سپس  و  اقدام  مدت  كوتاه  در  موقت  حلراه

 . دي نما اقدام رييتغ

 كاربران  ، يده سيروسكه در صورت عدم  است   يشامل موارد  يفور  يهادرخواست (:  Urgent)  يفور  رييتغ  ي هادرخواست  .1.1

   .كند يدچار اخالل م ينديفرا  اي  يرا به لحاظ فن

قرار   يعاد  رييتغ  يها نباشند در گروه درخواست   يكه فور  يرييتغ  يهادرخواست   (:Normal)   يعاد  رييتغ  يهادرخواست  .1.2

   . رنديگيم

كارفرما و حصول توافق، نسبت به انجام    تأييد  گردد و در صورت اخذ   شنهاد يپ   ز ين  يمجراز طرف    توانديم   رييتغ  ي هادرخواست :  تبصره

 . ديشده اقدام نما فيتعر نديآن طبق فرا

است.   وجود نداشته  سامانهاست كه قبالً در    ينيامکانات مشخص و مع  جادي(: منظور اNew Feature)  دیامکان جد  جادیا  درخواست .2

 زانيدو دسته در م  نيباشد تفاوت امي  (Major)  ي كل  دي( و امکان جدMinor)   ييجز  ديشامل دو دسته امکان جد  د يامکان جد

و اعالم برنامه و    يبررس  ياز طرف كارفرما درخواست و توسط مجر  د ي. امکانات جدشوديم  مالاع  سامانه  ياست كه رو  يراتييتغ

نسبت به نفرساعت اعالم    ني پس از حصوص توافق طرف  به صورت نفرساعت است.  د يامکان جد  جاد يا  نهي. اعالم هزگردد مي  نهيهز

 . گردد يم  جاديا د يامکان جد يتوافق  يشده، طبق برنامه زمان
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 : قرارداد منع افشاي اطالعات4پیوست  

طرف  »كه از اين پس  فناوري اطالعات رئیس مركزعنوان به ،......دانشگاه تهران به نمايندگي  يتاليجيد يها فناوري عاونتماين قرارداد بين 

و   .......................................  به شماره كارت ملي   .......................و    ...........................  به شماره كارت ملي   .................  يانقا آ  و   شودناميده مي  «اول

 شود:شود به شرح ذيل منعقد ميناميده مي  «طرف دوم»كه از اين پس   ...............  شركت  .............................

 تعاریف    :1 ماده

 استفاده است:در اين قرارداد، تعاريف زير مورد 

توضيحات فني صورت   ، تصاوير  ،هانقشه  ،جداول  ، كدها  ، هانوشته  ،اعداد   ، اطالعات عبارت است از هرگونه داده شامل اسامي -1-1

افزارهاي  ي موجود در پايگاه داده و منابع نرمهاداده  همچنين كليه،  مديريتي سازمان/اطالعات فني  ،ها مصاحبه  ، هاجلسه 

يا    خريداري شده تهيه شده يا  اعم از نرم افزارهاي طراحي شده يا نرم افزارهاي عمومي  طرف اول قرارداد  مورد استفاده  

  ي راهبردها  ،يگذار  متيق  ان، يمعامالت مشتر  ، يو تجار  ي محرمانه، شخص  ي هامتعلق به طرف اول قرارداد، داده  نصب شده 

كه    انيمنعقده با مشتر  يمفاد قراردادها  نيو همچن  طرف اولو اهداف مندرج در اسناد    ها برنامه  ، يابيبازار  ،يكار  ،يادار

 ، يکيالکترون يابزارها اينرم افزارها  رينظ ياز طرق مجاز اي  ياهمکتوب، شف ،يرسم ريغ  ا ي يقرارداد به صورت رسم نيطرف

: شامل نام و نام خانوادگي، سمت و وظايف  فعلي و سابقشخصي كاركنان  ي  ها، دادهدارند  اريبا واسطه در اخت  ا ي بدون واسطه  

جسمي يا ذهني،    عالئم خاص و يا هرگونه مشکالتو اختيارات مديران و كاركنان، نشاني محل سکونت، شرايط خانوادگي، 

چه بصورت چاپي و كاغذي و چه    ، كهمديران و ساير كاركنانو يا عمومي شماره حساب اختصاصي  ،  نام كاربري و رمز عبور

نها دسترسي  آيا طرف دوم به    ته در اختيار طرف دوم قرار گرف  لچه به هر صورت ديگر كه از طرف او  الکترونيکي وبصورت  

 باشد. مده آبه وجود  وجود داشته يا بعداً  اعم از اينکه اين اطالعات قبالً، داشته يا پيدا كرده است

 كند.نقش كليدي و حياتي را ايفاء ميي طرف اول  هاليتفعااطالعات محرمانه : كليه اطالعات و اسنادي كه در روند اجرايي   -2-1

هرگونه    شخص حقيقي يا حقوقي ديگر يا   به هرل  افشاي اطالعات عبارت است از در اختيار قرار دادن اطالعات طرف او -3-1

حقيقي يا حقوقي نحو باعث شود فرد    كه به هرها و...(  ، حافظههاي اطالعاتي، سامانه)از جمله كامپيوترهاوسيله ديگري  

 مگر اين كه به درخواست رسمي طرف اول انجام شود..  كند ديگري به اطالعات طرف اول دسترسي پيدا

 موضوع قرارداد  :2  ماده

موضوع قرارداد و تعهدنامه عبارت است از تعهد طرف دوم به منع و عدم افشاي اطالعات طرف اول از هر طريق و روش و به هر شکل  

 1ريف مندرج در ماده ممکن مطابق با تع

گاهانه يا غيرعمدي هم آطرف دوم بايد تمامي موارد امنيتي و احتياطي الزم را انجام دهد تا اطالعات طرف اول حتي بطور غير  :1تبصره 

 .افشا نشود

يا حقوقي ديگري به   سازمان يا هر فرد حقيقي  ،اين قرارداد و تعهدنامه شامل مواردي كه طرف دوم تحت پوشش يك شركت:  2تبصره  

 . شودهر دليل به اطالعات طرف اول دسترسي دارد نيز مي

گاه  آشود كه طرف دوم ادعا نمايد از قصد طرف اول مبني بر عدم افشاي اطالعات نان ميآاين قرارداد و تعهدنامه مانع از    ءامضا:  3تبصره  

هاي ناشي از نقض اين قرارداد و تعهدنامه و جبران خسارات وارده به اين ليت ؤمس  كليهآن    ءبوده است بنابراين پس از امضا

 . پذيرددليل را مي
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 : مدت زمان اعتبار قرارداد3  ماده

 . نامحدود بوده و هيچگاه فسخ نخواهد شد  ،اين قراردادمدت زمان اعتبار قرارداد پس از امضاي آن توسط طرفين و از تاريخ ثبت  

 : اصول محرمانگي و استثنائات آن 4ماده 

 اصول محرمانگي -4-1

 طرف اول قرارداد يو به امضا  يرسم/يكتباز آن اطالعات بدون موافقت  يريعدم بهره گ -4-1-1

 به هر نحوياشخاص ديگر دم افشاي اطالعات به ع  -4-1-2

دانشگاه تهران   اطالعات   يفناور  مركزدر مدت فعاليت شغلي در  قرارداد    1ماده    نسبت به اطالعات  رعايت اصل رازداري -4-1-3

     . سال پس از آن از سوي طرف دوم 10و 

 استثنائات -4-2

رساني به طرف اول و با ذكر منبع  ، پس از اطالععموم رسيده باشد به اطالع    طرف اولاطالعات و اسنادي كه از سوي   -4-2-1

 اطالعات. 

 طالعات را داده باشد. طرف اول ابا هماهنگي  1مراجع قانوني يا قضايي دستور به ارائه اطالعات مندرج در ماده  -4-2-2

 : حل اختالف 5  ماده

 . ن به عهده مراجع صالح قضايي استآتعيين موارد نقض و ميزان خسارات ناشي از  

 : نسخ قرارداد6  ماده

 باشد. االجرا ميبه امضاء طرفين رسيده است و الزم ../../.... تبصره و در يك نسخه در تاريخ  3ماده و   6اين قرارداد در  

 

 

 

 

..... 

 دانشگاه تهران   اطالعاتفناوري    مركز رییس  

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

 .................. شركت    ..............

   

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

................. شركت  ....................    
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 ايدوره هايگزارش  الگوي:    5پیوست  

 

   پروژه وضعیت گزارش 

: زماني  هدور   : پروژه   عنوان : مجري  

ف 
دی

ر
 

 دستاورد   عنوان مرحله  عنوان
 يابرنامه  لیتحو خیتار

 ( يقرارداد)

 لیتحو خیتار

  يواقع

 رها یتأخ علل /رهایتأخ از يریشگیپ

  برنامه مطابق دستاورد ایآ

 شد؟  خواهد لیتحو
 شود  مقرر زمان  زمان در تحول عدم باعث است ممکن كه يمشکالت

      
  

       

       

       

       

 . شوند  ارائه گزارش جدول  لی ذ موارد آن لطفاً گردد،ي م  مقرر برنامه مطابق پروژه شرفتیپ  عدم  باعث ي مشکالت كهي صورت در
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