
گاه تهران   دانش

  اطالعات مرکز فناوري  

 باسمه تعالي

 قرارداد پشتيباني  

بين   قرارداد  تهران  يتاليجید  يهافناوري  معاونتاين  اقتصادي  دانشگاه  نمايندگي    411345954781  با شماره  مركز   رئيسعنوان  به  ،..... به 

اقتصادي  هو شمار .............ي با شناسه ملّ ...........يك طرف و شركت  شود ، ازكه از اين پس به اختصار كارفرما ناميده ميفناوري اطالعات 

 انتخاب  شركت  ......................  عنوانبه  ....................  مورخ  ..............  شماره  رسمي  روزنامه  موجب  به  كه  ......................به نمايندگي    ..................

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

 .استاالجرا االتباع و الزمالزم

 اسناد قرارداد  : 1 ماده

گردد  مي تلقي  ، اسناد قراردادبه آن اشاره شده باشد  هاپيوستدر متن قرارداد يا اسناد ديگري كه    تمامي و  هاي آن  و پيوستمتن قرارداد  

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

 : شوندمياسناد قرارداد به چند گروه زير تقسيم 

   است.كه توسط طرفين امضاء شده  آن يهاوستيو پ  قرارداد متن -1

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

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

 موضوع قرارداد : 2 ماده

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

 قرارداد مدت  : 3 ماده
 است.  ............. تيلغا .................  مدت زمان قرارداد از تاريخ

 مبلغ قرارداد : 4 ماده

از انجام تعهدات قرارداديتعيين ميتومان(    ...............)معادل  ريال    ...............مبلغ قرارداد   ييد حسن انجام أ و ت   يمجر  گردد كه پس 

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

 نحوه پرداخت : 5 ماده

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

مربوط به انجام امور پشتيباني سامانه است كه در فواصل    ريال(  ..........................  ريال )به حروف:  ...........................  بلغم 

شرح موضوع قرارداد به   يهاسامانه يبانيپشت يهانهيماهه و پس از تأييد كارفرما پرداخت خواهد شد. شکست هز 3

 است:  ريز

 ........ سامانه  يبانيمربوط به پشت الير  ........................ مبلغ •

 ........  سامانه يبانيپشت به مربوط الير  ........................  مبلغ •

 مات يمشاوره، تنظ  ،ي: توسعه موردشامل كارفرما )هاي احتمالي  گويي به نيازمنديمربوط به پاسخ  خدمات  جبران  منظور  به  :1  تبصره

 با مبلغ پايه هر نفر ساعت  توافق  مورد  كاركرد   ساعات(  1از شرايط اختصاصي قرارداد )پيوست    2  - 4موضوع بند    مجدد و ...(

 / ح186/.…شماره:   

 00/00/1400تاريخ:  
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مجموع   تأييد كارفرما پرداخت خواهد شد.   از  پس   و   ارائه شده )فاكتور(    حسابصورت    قالب   در(  الير  ................. ريال )  ...................

 . باشدقرارداد كمتر   نيدرصد مبلغ ا20 از د يبا فاكتورها نيا مبلغ

بر ارزش  اتيقرارداد مشمول قانون مال نيكه ا نيدر نظر گرفته نشده است. با توجه به ا قراردادماليات بر ارزش افزوده در مبلغ  -2-5

بر ارزش   ات ينام مالمعتبر ثبت  ي صورت وجود گواه  درعوارض هنگام هر پرداخت    و بر ارزش افزوده    ات يافزوده است، مبلغ مال

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

 ي و قرارداد  كسورات قانوني : 6 ماده

  كرده  كسر پرداخت  هر از كارفرما  كه  است مجري عهده   به قرارداد موضوع به  متعلقه قانوني  كسورات و  ماليات   و عوارض هرگونه پرداخت

 . د ينمايمواريز  ربطذي مراجع حساب به و

 كاهش مبلغ قراردادافزایش یا   : 7 ماده

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

 . ابدي قرارداد، افزايش يا كاهش  نيا به

 . شوديقرارداد نم ميجراشامل  ماده  ابن است يهيبد :2  تبصره

 كارفرما   ي فن  ندهینما : 8 ماده

يك  شود. در هيچاست كه ناظر فني كارفرما ناميده مي ............. هعهد  پيشبُرد امور قرارداد از طرف كارفرما و نظارت بر حسن انجام كار به

 هاي مجري نيست. از موارد تأييد ناظر رافع مسئوليت 

 ابالغ صورت كتبي به مجري  عنوان ناظر قرارداد تعيين كرده و مراتب را به شخص ديگري را به   توانديدر هر زمان م   كارفرما  :3  تبصره

 . دينما

  مجري   عمومي   تعهدات : 9 ماده

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

 شركت تأسيس  آگهي •

 ( نشاني و امضا)صاحبان  تغييرات آخرين همراهبه شركت رسمي روزنامة •

 انفورماتيکي  هايشركت صالحيت و بنديرتبه گواهي •

دارد و با وقوف كامل بر اين امر، متعهد انجام  وسيله آشنايي خود را با كلية مقتضيات و عوامل مؤثر در كار اعالم ميمجري بدين -2-9

 عمليات موضوع قرارداد شده است. 

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

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

 مدت قرارداد از سوي كارفرما وجود ندارد. 
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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. 

 را رعايت نمايد. قرارداد  نيبا موضوع ا مرتبط  يمجاز يفضاعالي   هاي شوراي ت تمامي بخشنامهمجري موظف اس -5-9

خود   يرسم  راتييتغ  ريسا  و   9ماده    9-1اطالعات موضوع بند    درباره  شركتت  عير در وضييشود هرگونه تغيمتعهد م   يمجر -6-9

 به اطالع كارفرما برساند.  يروز كار 5را حداكثر ظرف مدت 

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

  ، كه كارفرماگردد از كارشناسان داراي صالحيت فني براي انجام موضوع قرارداد استفاده نمايد و در صورتيمجري متعهد مي -8-9

مسئوليت امنيت    نسبت به جايگزيني وي اقدام نمايد.  ،يد نکندمعرفي شده از سوي مجري را تأيصالحيت هريك از كارشناسان  

 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  فعاليتمايل باشد از  كارفرما  در هر زمان كه  شود  مجري متعهد مي -9-9

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

قرار داد را به هر    نيموضوع ا  ي هاو دادهداده    يهاگاهيكارفرما به سرورها، سامانه، پا  يدسترس  ا ي و    را از كارفرما پنهان نمايد 

 .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  قرارداد سهيم و ذينبوده و تا پايان اين قرارداد اشخاص مذكور را در موضوع    1337دي ماه    22معامالت دولتي مصوب  

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

در    و ياو كارفرما از اين حيث    مجري بودهعهده    ربكارشناسان مجري  ماليات بابت    و  بيمهحق  الزحمه،  پرداخت هرگونه حق  -11-9

 ي ندارد.مسئوليتگونه هيچاي مجري استخدام نيروه مورد

 هاي آمد و شد و پذيرايي كارشناسان و نيروهاي مجري در شهر تهران، بر عهده مجري است.تأمين كلية هزينه -12-9

 روز كاري پاسخ دهد.  5ي كارفرما را در مدت حداكثر هاانامهيو را هامجري متعهد است كليه نامه -13-9

هايي را در كار مجري نشان دهد، مجري موظف به رفع اشکاالت با هزينه خود يوجود اشکاالت يا نارساي   ،ايج مميزيهرگاه نت -14-9

 باشد. مي

ماه پس از پايان قرارداد نسبت به ارائه مفاصاحساب بيمه خود اقدام نمايد. بديهي است   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

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

 قانوني و مطالبات شركت به نفع كارفرما خواهد شد. 

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

نحو، درخدمت مجري هستند، كارمند وي بوده و ايشان مکلف    نمايد. كليه اشخاصي كه در راستاي اجراي اين قرارداد به هر

است كليه حقوق قانوني آنان از قبيل حقوق و مزاياي قانون كار، حق بيمه تأمين اجتماعي و تعهدات ناشي از ساير قوانين را  

 مسئوليتي ندارد. گونهدر هر صورت، كارفرما در قبال مطالبات نيروي انساني مجري هيچ .موقع پرداخت كند شخصاً و به

. جبران كلية خساراتي كه از فعل يا ترك فعل ايشان و اشياء تحت  استتحت امر خود    مندانمجري مسئول اقدامات خود و كار -17-9

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

( حداكثر  5هاي تعيين شده )پيوست  ماهانه گزارش عملکرد آن ماه را در قالب چارچوب   يهر ماه شمس  يمجري موظف است برا -18-9

 تحويل كارفرما نمايد.  يطور رسمماه بعد، به يروز كار نيتا پنجم
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 كارفرما تعهدات   : 10 ماده

 لياجراي مفاد قرارداد، زمان تحو  يبرا  يملزومات ضرور  افتيدر  يبرا  يمجرشود پس از درخواست رسمي  كارفرما متعهد مي -1-10

به   تع  اعالم  يمجررا  موعد  در  اختيار    نييو  در  را  ملزومات  آن  تاخ  يمجرشده،  در صورت  دهد.  ملزومات    ريقرار  ارائه  در 

 . گردد يمافزوده  ادبه مدت قرارد ريمدت تاخ ،يدرخواست

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

 براي وي ايجاد نمايد. 

را از خود    و ...مجري  كاركنان  مديريت    ةنحومعرفي كاركنان به مجري،  را نظير    مجريكارفرما هرگونه دخالت در امور داخلي   -3-10

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

 كاري پاسخ دهد. روز 10ي مجري را در مدت حداكثر هاانامهيو را هاعهد است كليه نامهكارفرما مت -4-10

شدة آن مرحله   تأييد مبلغ    نسبت به پرداخت  يروز كار  15حداكثر پس از    ،هر مرحله  تأييدپس از    شوديمتعهد م  كارفرما  -5-10

   .دي اقدام نما

 محرمانه بودن  : 11 ماده

شود كليه اطالعات و مداركي كه براي انجام موضوع قرارداد، اطالعات، متعهد مي  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 مدارك 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

امر تنها    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

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

بند   يبانيرپشتيغ  يهادرخواست  و   2-3  بند  يراضطراريغ   ي باني)پشت  موارد  ر يساريال و به ازاي هر روز تأخير در   1.200.000مبلغ  

 عنوان جريمه كسر نمايد. درصد( از مبلغ قرارداد را به  م ين) %5/0( معادل 1 وستيپ  4-2

ازايكارفرما مي -2-12 به  بند    ليتحو  عدم   تواند  )موضوع  مقرر  موعد  در  عملکرد  گزارش  ماده    18هر    ليتحو  عدم   ،قرارداد(  9از 

كاربر  يراهبر  يراهنماها بند    يو  پ   2-26سامانه )موضوع  برگزار  1  وستياز  عدم  و  )موضوع   ي آموزش  يهادوره  يقرارداد( 

 كسر نمايد.   مهيعنوان جربه  را قرارداداز مبلغ %  5/2 (قرارداد 1 وستيپ   از 2-30و  2-29، 2-28 ي بندها

هر   ي(، به ازا17مادة    موعد مقرر )موضوع درتعهدات و حسن انجام كار    ياجراضمانت    ليدر صورت عدم تحو  تواند يم   كارفرما  -3-12

 . دينما كسر پرداخت نينخست  از مهي جر عنوانبه  را قرارداد  مبلغ از( درصد م ين) %5/0معادل  ريروز تأخ

 فسخ قرارداد : 13 ماده

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

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

قادر به اجراي مطلوب كار نيست و ادامه كار موجب   مجريبا داليل و مدارك محکم تشخيص دهد كه    كارفرماهرگاه   •

 خواهد شد؛  كارفرما ضرر و زيان 

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

 ؛ عدول كند از هريك از بندهاي مفاد قراردادهرگاه مجري  •

 . شود شتريبقرارداد   كل مبلغ  %25 از يمجر ميجراجمع  هرگاه  •
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در اين صورت كارفرما موظف است    نسبت به فسخ قرارداد اقدام كند.   يك ماهه  ي تواند در هر زمان به شرط اعالم قبل يكارفرما م  -2-13

 .نمايد هيتسو را قراردادفسخ قرارداد محاسبه و  اعالم مجري را تا زمان  مطالبات

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

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

 مجري نيست. 

  روز  60از مدت    كارفرما وجود آمده توسط  ه خيرات بأ تچه  چنانيا  نتواند به تعهدات خود عمل نمايد و    كارفرماكه    در صورتي -4-13

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

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

 شد. 

 اقامتگاه قانوني  : 14 ماده

حل مكه يکي از طرفين  شود. در صورتيصورت كتبي ارسال ميه حکم اقامتگاه قانوني را دارد بكه  زير نشانيبه طرفين مکاتبات تمامي  

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

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

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

 88965781نمابر:    88967514تلفن:     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  

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

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. 

 ختالف حل ا : 16 ماده

اجراي آن، موضوع به صورت كتبي به طرف مقابل ابالغ گرديده و    ة در صورت بروز هرگونه اختالف در تفسير مفاد قرارداد حاضر و نحو

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 

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

 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

mailto:citc@ut.ac.ir
mailto:mrpalizi@chmail.ir
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 قرارداد  نيتضم : 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 

ماه از پايان قرارداد در    2از گذشت    پسنامه  دهد. اين ضمانتدر اختيار كارفرما قرار  تعهدات و حسن انجام كار    ياجراعنوان ضمانت  به

 صورت تأييد كيفيت كار توسط كارفرما به مجري مسترد خواهد شد. 

 ه ياختتام  : 18 ماده

  گرديد.   و مبادله  يت طرفين امضاءؤپس از ر  و  ميتنظدر دو نسخه كه هر يك حکم واحد دارد    تبصره  سه  و  ماده  جدهيهاين قرارداد در  

 . دارنديرا ابراز مهمة مفاد آن رشيپذ نياز طرف كيهر

 

 قرارداد   يکی زيف  نسخه تأیيد محل

  ي مال  واحد  دييتأ

  ناظر قرارداد   دييتأ

  معاون مربوطه   دييتأ

 

 

 

 

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

 ...................  ریيس مركز فناوري اطالعات دانشگاه تهران 
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 شرایط اختصاصي  :  1پيوست  

 فهرست خدمات پشتيباني  -1

 كارفرما  يهادرخواست گويي به پاسخ -1-1

 تکميل و تحويل فرم گزارش عملکرد ماهيانه پشتيباني   -2-1

 پايگاه داده شامل:  يبانيپشت  خدمات  -3-1

در صورت بروز مشکل در ارائه   اندازي و پيکربندي و به روز رساني پايگاه داده و محصوالت وابسته به آننصب و راه 

 .خدمات موضوع قرارداد

  Backup & Restoreهاي ها و سياسترويه مستند  يروزرسان بهتعريف و  

 حداكثر دو بار در سال  Backup & Restoreمانور  ياجرادر  ي و همراه يهمکار 

 ( DBAداده )  گاه يپا تيريدر مد كارفرما   كارشناسان از يبانيپشت 

   كارفرما درخواستصورت  درموارد بروز مشکل و  در( Database)  ميزان رشد و تغييرات پايگاه داده يبررس 

 قرارداد  عوموض در  آمدهشيپ  مشکالت  يابي شهير جهت كارفرما   كارشناسان  با يهمکار 

 سامانه شامل:  ي بانيپشت خدمات -4-1

 ( Version Control) روزرساني نسخ سامانهنگهداري و به 

  (Application Tuning & Performance Monitoring) يبرنامه كاربرد يو اصالح سرعت اجرا ش يپا 

 (Debugging)رفع خطاهاي سامانه  

 روزرساني مستندات سامانه شامل:  به -5-1

  موارد در يمجر يسو از شده  ارائه پ يپروتوتا ا ي ي مورد نياز كارفرما دمستندات تحليل و طراحي فرآيندهاي كاربر 

 ياتوسعه 

 راهنماي راهبري  

 راهنماي كاربري  

 ( د يافزوده شدن امکان جد اي راتيي)تغ يادر موارد توسعه  2-25 بند موضوع مستندات 

  فقط   ي سرور اصل  يو نصب رو  كارفرما   توسط  يتست  سرور  يرو  شده   يروزرسانبه  يهانسخه   تست  جهت  طيشرا  كردن  فراهم -6-1

 كارفرما  از تأييد افتياز در پس

 كارفرما  يفن  ندةيبه نما نسخ جديد سامانهتحويل  -7-1

 هاي كارفرما و بر اساس توافق طرفينتوسعه سامانه براي پاسخ به نيازمندي -8-1

 كارفرما   ندهينما با  ي هماهنگ با روزرساني نسخ توسعه داده شده سامانه به -9-1

 آموزش سامانه -10-1

 (Super Users) كاربرانابَرو  انآموزش موارد جديد و تغييرات به راهبر 

 حسب درخواست كارفرما  قرارداد موضوع در  كارفرما بانيپشت يروهاينآموزش موارد جديد و تغييرات به  

 ( 2-28بند  )موضوع آموزش سامانه به كاربران جديد حسب نياز كارفرما  
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 هاي غيركاركرديالزامات فني و ویژگي -2

در سامانه(    يافزار)نه بستر سختموضوع قرارداد    خدماتاي انجام دهد كه  شود موضوع قرارداد را به گونهمتعهد مي  يمجر -1-2

 بدون اشکال عمل كنند.  24×7طول مدت قرارداد، به صورت 

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

  و   دهد   پاسخ   ونموده    ي دگيرس  ،از طريق تلفن، ارتباط راه دور يا حضوري  يادار  ساعات   در   قهيدق  90حداكثر ظرف مدت  

 يبرا مشکل  ي قطع رفع  و يي نها حلراه ارائه زمان . دينما  اقداممشکل به صورت موقت  حلساعت نسبت به  3 يط حداكثر

 .  است يكار روز 3 حداكثر ، ياضطرار يهادرخواست گونه نيا

مجري موظف است خدمات پشتيباني اعالم شده از جانب كارفرما جنبة اضطراري نداشته باشد،    درخواستكه  در صورتي  -3-2

  و   يينها  حلراه   ارائه  زمان.  دهد  پاسخنموده و    يدگيرس  ،از طريق تلفن، ارتباط راه دور يا حضوري  ساعت  48ظرف مدت  

 . است يكار روز 10 حداكثر ،يراضطراريغ  يهادرخواست  گونه نيا يبرا مشکل  يقطع رفع

كارفرما    يبرا  يانه يهز   د ي(، نباياضطرار   ريو غ   ي( )اعم از اضطرارBug)  سامانه  يعملکرد  مشکالت  رفع  كه  است  واضح  پر

قرارداد خواهد   12مشمول جرايم ذكر شده در بند  فوق،    يبرنامه زمان   مطابقتأخير در انجام خدمات پشتيباني    داشته باشد.

 بود.

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

 كاربران( در سامانه بر عهده مجري خواهد بود.  

 : از است عبارتموارد اضطراري 

 ؛ ارتباط كاربران با آن مقدور نباشد اي و   كه برنامه قابل اجرا نباشدصورتيبه  سامانه( شدن Down) خراب •

 ؛سامانه هاي امنيتيبا حفره  مواجهه •

 يبردارو مانع بهره  ي كه كاركرد اصلي نرم افزار )ورود و بازيابي اطالعات( را با مشکل مواجه سازدگري هر مورد د •

 قرارداد گردد.  نيسامانه موضوع ااز كاربران  يبخش

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

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

پرداخت خواهد    قابل  نيپس از توافق طرف   آن  نهيهزصورت لزوم    در   ،يتوسط مجر  ژهيو   سينبوده است، در صورت ارائه سرو

 .دبو

 ر يي تغ  درخواست  ،يمشاوره فن   از  اعم)  يباني از پشت  ريغ   يخدمات   شاملاعالم شده از جانب كارفرما    درخواستكه  در صورتي  -4-2

Requests)  (Change  ديامکان جد  جاديا  و  (New Features)  3شماره    وستيمذكور در پ   فيمطابق تعار  )  ،الزمباشد  

هاي  بندي و هزينههمراه برنامة زمانروز كاري بررسي و راهکار اصالحي را به   5است مجري درخواست كارفرما را طي حداكثر  

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

 مبناي عمل مجري خواهد بود. 

  طبقنمايد، آن را  سامانه ارائه ميدر    د يامکان جد  جاديا   ا ي  رييتغشود در مواردي كه كارفرما تقاضايي براي  عهد ميمجري مت -5-2

داند، نظر خود را  چه انجام آن را باعث ايجاد خلل در عملکرد و كارايي سامانه ميبررسي نموده و چنانبند قبل،  يزمانبند

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

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

 بر عهده كارفرما است.      يكردن اختالالت احتمال
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ها را فراهم  هه با مشکالت و موانعي كه موجبات عدم اجراي به موقع پشتيباني سامانهمجري موظف است كه در صورت مواج -6-2

كه موانع و مشکالت مربوط به كارفرما باشد، كارفرما موظف به آورند، مراتب را كتباً به كارفرما گزارش دهد. در صورتي مي

   باشد. برطرف كردن اين مشکالت و موانع مي

 افزاري خود را به اطالع كارفرما برساند.  نجام بهينه موضوع قرارداد، كليه پيشنهادهاي سختمجري متعهد است به منظور ا -7-2

متعهد مي -8-2 اقدامات الزم  مجري  كليه  اينرا  گردد  كاراييبراي  از نظر  برنامه  كاربران پاسخ  (Performance)كه  نياز  گوي 

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

 ثانيه تجاوز نمايد.  ...  زمان بارگذاري صفحات نبايد از

را با مرورگرهاي زير سازگار نمايد.  خود و نسخ احتمالي آتي    وب  تحت  ي هامجري موظف است كه عملکرد اصلي سامانه -9-2

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

 Internet Explorer  تا آخرين نسخه موجود   8از نسخه 

 Chrome: آخرين نسخه در زمان عقد قرارداد 

 Firefox آخرين نسخه در زمان عقد قرارداد 

مجري موظف است براي احراز هويت كاربران يکپارچگي سامانه را با سامانه احراز هويت مركزي دانشگاه تهران از طريق   -10-2

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

هاي اطالعاتي را ياز دانشگاه براي تجميع سامانه موضوع قرارداد با ديگر سامانهگردد كليه اطالعات مورد نمجري متعهد مي -11-2

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

به پايگاه داده سامانه موضوع را    دانشگاه دسترسي سامانه هوش سازماني  پس از درخواست كارفرما  گردد  مجري متعهد مي -12-2

 .  آورد فراهمرارداد ق نيا

 اعالم شده از جانب كارفرما را رعايت نمايد.  داده و شبکه امنيتبا  مرتبطهاي مجري موظف است كه كلية سياست -13-2

از فعاليت كارشناسان مجري  كه  آن  در  اختاللو جبران هرگونه    سامانهامنيت    ني تضم  مسئوليت -14-2 ، در طول باشد  ناشي 

 .  استقرارداد برعهده مجري 

از تست  دانشگاه  يسرورهاافزار بر روي  نرم  ي بانيپشتمسئوليت نصب و   -15-2 در زمان اجراي قرارداد بر عهده    ( يو اصل  ي )اعم 

 .مجري است

گيري هاي پشتيبانرويه  مستند  يروزرسانبه  و  همنظور حصول اطمينان از حفظ اطالعات، نسبت به تهيمجري موظف است به  -16-2

هاي كاربردي اقدام كند. پرداخت اولين پرداخت قرارداد منوط به ( از پايگاه داده و برنامهBackup & Restoreو بازيابي )

 توسط كارفرما است. هياول مستندتأييد  

اجراي   انيجر  درمنظور حصول اطمينان از حفظ اطالعات  بهالزم    يهمکار  در صورت درخواست كارفرما،  مجري موظف است -17-2

 . ديماهاي كاربردي اقدام ن ( از پايگاه داده و برنامهBackup & Restoreبازيابي )گيري و هاي پشتيبانرويه

نمايد، به  (Restore)مجري موظف است تنظيمات الزم را جهت انجام بازيابي سامانه   -18-2 اي كه در صورت بروز گونهفراهم 

ها را بازيابي نمايد كه اين تنظيمات با مسئوليت و نظارت كارفرما  خرابي بتواند بر اساس آخرين وضعيت قبل از خرابي، داده

بايد در گزارش عملکرد ماهيانه    يهاي احتمالي انجام شده توسط مجربازيابي  . شودو در صورت مهيا بودن بستر انجام مي

 ارائه شود. 

  حداقل   در  و  نموده  ي نيبازب  مرتب  طوربه  را  خود  سامانه  يالزام  و  ازي ن  موردباز    (Portsهاي )درگاهمجري موظف است كه   -19-2

در گزارش عملکرد    ك، يلزوم باز ماندن هر    ليباز را به همراه دال  يهاپورت  نيا  فهرست  است   موظف  يمجر  .دارد  نگه  الزم

 ماهيانه گزارش كند. 

( توليد شده توسط سرورهاي سامانه )شامل پايگاه  Log)  هايگزارشكليه    مشکل،   بروز  صورت  در   كه  است  متعهدمجري   -20-2

 . د ينما ليتحل و يبررسهاي ناسالم كشف فعاليت عملکرد صحيح و موانع ييشناساهاي كاربردي( را به منظور داده و برنامه
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يار كارفرما  صورت رايگان در اخته نمايد در طول مدت قرارداد بهاي جديد برنامه را كه توليد ميگردد نسخه مجري متعهد مي -21-2

 قرار دهد. 

كارفرما   يفن  ندهيبه نما افزار را مديريت كند و هرگونه تغيير انجام شده در سامانه رابندي نرممجري متعهد است كه نسخه  -22-2

 ثبت نمايد.  زيدر گزارش عملکرد ماهيانه ن  و . اطالع دهد

)اعم از ارائه نسخه اجرايي جديد يا تغيير    بار  ريفعال و ز  سامانه  در  رساني  شود هرگونه تغييرات يا به روزمجري متعهد مي -23-2

 ييد نماينده كارفرما انجام ندهد. أ بدون ت  را (هاي پايگاه دادهدر داده

شود هرگونه تغييرات يا به روز رساني  يمتعهد م  يمجر،  موضوع قرارداد  سامانه  عملکرد  يقطع   ا يو    ياز كند  ير يجلوگ  يبرا -24-2

 . دهدانجام  يساعات ادارخارج از   حتمابار را  ريدر سامانه فعال و ز

صورت مکتوب با مشخص كردن ساختار  مجري موظف است كه در صورت درخواست كارفرما، ساختار مدل دادة سيستم را به  -25-2

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

 ويژه فيلدهاي حساس( ارائه گردد.  منطق فيلدهاي جداول )به

مي -26-2 متعهد  نصب  مجري  راهنماي  شامل  مستندات  نسخه  آخرين  همواره  سامانه،  احتمالي  تغييرات  اساس  بر  گردد 

(Installation Guide  ،)يراهنما  ( راهبريAdministration Manual  و راهنماي ) ( كاربريUser Manual  )به كارفرما    را

 تحويل دهد. 

  ييتوانا  سامانه  راهبر  آن،  از  استفاده  با  كه  است  سامانه  ياندازراه  و  نصب  مراحل  گام  به  گام  حيتشر  از  عبارت  نصب  ي راهنما:  3  تبصره

  ه است كه در محدود  ياقدامات   همجموع   شامل  يراهبر  يراهنما  .داشت  خواهد  مستقل  طوربه  را  سامانه  مجدد  ياندازراه  و  نصب

  ي راهنما خاص و ... است.    يهاگزارش  فيتعر  ،يسطوح دسترس  صيو تخص  فيتعر  مات،يسامانه بوده و شامل تنظ  ريمد  فيوظا

كار با    وةياستفاده از آن، ش  با  سازديسامانه را قادر م   ييسامانه است كه كاربر نها  يكاركردها همجموع   حيتشر  از  عبارت يكاربر

   . دي محوله استفاده نما فيوظا به  ييگوپاسخ ياز سامانه برا گران،يد يبانيبه پشت ازيسامانه را آموخته و بدون ن

مجدد مستندات مورد   ليبه تحو  يازيكارفرما نشده باشد، ن  لياز سامانه تحو  يديجد  هنسخ  ،يبانيپشت  دورة  يط  كهيصورت  در:  4  تبصره 

 بند نخواهد بود.  نياشاره در ا

المقدور    يحتو    Wordو    Pdfشود، بايد حداقل در دو قالب فايلِ  كليه مستنداتي كه در ارتباط با اين قرارداد توليد مي -27-2

سايت مركز( تحويل مطابق با الگوي استاندارد مستندات مركز فناوري اطالعات دانشگاه تهران )قابل دسترسي از طريق وب

 داده شوند.  

  پسسامانه را  يكاربر يآموزش دورة 4 كثرحدا كارفرما،  درخواست صورت در ،قرارداد ني ا چارچوب درموظف است  يمجر -28-2

 . دي نما برگزاركارفرما،  يشده از سو نييمحل تع  دركاربران دانشگاه  يبراارائه دوره،  نهيهز  و زمان روش،از توافق در مورد 

 ارائه به    نسبت  ينحو مقتض  بهبه آن،    دي جد  يهاافزودن بخش  ايسامانه    دي جد  يهاموظف است در صورت ارائه نسخه   يمجر -29-2

 . دي اقدام نما ازيآموزش مورد ن

مدرس مجرب و   تأمين، مجري موظف است نسبت به  سامانه  يراهبرهاي آموزشي  در صورت نياز كارفرما به برگزاري دوره -30-2

 .شد  خواهد پرداخت نيمابيف توافق  اساس بر آموزش انجام يهانهيهزاعزام به محل كارفرما اقدام نمايد.  

تواند باعث اختالل در كار نرم افزار موضوع قرارداد گردد از  مي  را كه  يشده ا  يزينمايد، تغييرات برنامه رتعهد مي  كارفرما  -31-2

 برساند.  يمجراز انجام به اطالع  شيپ  را IPقبيل: تغييرتجهيزات سخت افزاري و تغيير آدرسهاي 

عبارتند    موارد  نيا.  ندارد  يتيمسئول  گونهچيه  باشد   يو  كه خارج از كنترل و يا خارج از حيطه وظايف  يدر قبال موارد  يمجر -32-2

 از:

 ،برق  اختالالت 

 ،در قطعات سخت افزاري سيستم عيب 



گاه تهران   دانش

  اطالعات مرکز فناوري  

 ،نباشد يمجردر خطوط ارتباطي كه تحت كنترل  اشکال وجود 

 باشد.   سامانهدر حفظ و حراست فيزيکي از  كارفرما مواردي كه ناشي از سهل انگاري   
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 امنيتي الزامات   :  2پيوست  

ها، اطالعات و منابع حياتي مركز فناوري اطالعات و فضاي پذيري دادهمنظور از الزامات امنيتي رعايت اصول محرمانگي، صحت و دسترس

  سامانه ي است مجري پارامترهاي امنيتي فوق را در تمامي چرخه عمر  عنوان كارفرما است. در اين راستا، ضرورمجازي دانشگاه تهران به

هاي الزم  فعاليت  حداقلطور مستمر مورد بازبيني و نظارت قرار دهد. در ادامه  ، توسعه و پشتيباني( در نظر گرفته و بهيطراح  ل،يتحل)

 نيل به اين هدف ارائه شده است.  يبرا

 

 واژگان كاربردي:

 : مسئول مديريت و راهبري سامانه سمت كارفرماراهبر سامانه •

 هاي اطالعاتي كارفرماو سامانه: مسئول امنيت شبکه مسئول امنيت •

 : مسئول امور اداري، مالي و قراردادهاي كارفرمامسئول اداري/مالي •

 

 هاي امنيتي در حوزه نگهداري و مانيتورینگ سرورسياست 

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

 هاي روي سرور گذاري فايلعدم به اشتراك  -2

سامانه موضوع قرارداد روي سرورهاي    ازين  موردهاي غيرضروري  كردن سرويس  هاي فعال و غيرفعالكنترل سرويس -3

 (. باشد   فعال ريغ   قطعا دي با كه  File & Printer Sharingريتحت پوشش سامانه )نظ

  يسازمقاوم  نيا   كه  يموارد  در سرورهاي تحت پوشش سامانه    (Hardening)سازي  در انجام فعاليت مقاوم  يهمکار -4

 .كنديم دا يپ  ارتباط سامانه عملکرد  با

نرم -5 نصب  برنامه عدم  جمله  )از  سامانه  پوشش  تحت  سرورهاي  روي  ضروري  غير  و  افزارهاي  سرور  مديريت  هاي 

افزارهاي نصب شده روي سرور به راهبر  دور(. در اين راستا ضروري است ليست تأييد شده نرمدهنده از راهسرويس

 سامانه تحويل داده شود. 

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

 فرما روي سرورهاي تحت پوشش سامانه. ويروس مورد تأييد كارسازي آنتيدر فعال يهمکار -7

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

پورت پورتساير  است  ذكر  به  الزم  نشود.  ديده  بيرون  از  غيرضروري  با  هاي  سامانه  راهبري  براي  دسترسي  هاي 

نظاير آن و با تأييد راهبر سامانه بايد باز شود   يا IP كارفرما نظير محدودسازي  تأييد  موردص  هاي امنيتي خاسياست

 و دسترسي عمومي آن بايد محدود باشد. 

صورت -9 ا  كهيدر  موضوع  تعهدات  مجر  نيانجام  توسط  داده    ازمندي ن  ،يقرارداد  پايگاه  مدير  عبور  رمز  كه  باشد  آن 

(Database Admin( و مدير سامانه )Application Adminتنها در اخت )قرار داشته باشد، مجري موظف   يمجر  اري

به حداقل  داست  پايگاه  مدير  عبور  رمز  تغيير  به  نسبت  فصلي  سامانه  Database Admin)  اده صورت  مدير  و   )

(Application Admin  اقدام )در پاكت در بسته( در اختيار   نموده و رمز عبور جديد را در قالب يك نامة محرمانه(
 قرار دهد.   يمجلز ياطالعات و فضا يفناورمركز  استير

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

Admin  )  و مدير سامانه(Application Admin)  ا  يموضوع قرارداد نداشته باشد، ضرور موضوع را    نياست كه 

 ياز عدم دسترس  يمشکالت ناش  يهات ي مسئول  ةياست كه كل  يهيكارفرما قرار دهد. بد  اريصورت مکتوب در اختبه

 ت يوضع  نيدر ا  (،Application Admin)و مدير سامانه  (  Database Adminبه رمز عبور مدير پايگاه داده )  يمجر

   خواهد بود. يبرعهدة مجر



گاه تهران   دانش

  اطالعات مرکز فناوري  

 

  

  يتيامن  (Patch)  يهاوصله  نيآخر  نصب  يبرا  يهمکار  ا ي  و   نصب اقدامات الزم به منظور    هيموظف است كل  يمجر -10

  يداريپا  تأييد بعد از انتشار و    بالفاصله   را  قرارداد  نيا  موضوع  سامانه   ياجزا  ريسا  و   داده   ي هاگاهيعامل، پا   ستميس

 . دهد انجام را هاوصله  نياسامانه با  يسازگار يآنها به عمل آورده و اقدامات الزم برا

 هاي كاربردي هاي اطالعاتي و برنامهسازي بانکهاي امنيتي در حوزه نگهداري و امنسياست 

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

هاي عبور مدير  هاي كاربري و رمزهاي با سطح دسترسي مدير سامانه؛ )مجري متعهد است تا ناممديريت اكانت •

به كارفرما  نماينده  به  را  كاربردي  برنامه  و  اطالعاتي  تحويل دهد. همچنبانك  تغيير سطوح  صورت محرمانه  ين 

 دسترسي كاربران مدير سيستم بايد با تأييد نماينده كارفرما باشد.( 

 هاي غير كاربردي؛   سازي دسترسيغير فعال •

 اعمال محدوديت زماني براي كاربران؛ •

 ثبت الگ فعاليت كاربران روي كاركردهاي اصلي سامانه.   •

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

 (.  يسازادهيو زمان پ  نهيدر مورد هز نيتزريق ورودي غير مجاز )پس از توافق طرف

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

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

 . شود جاديا كيتفک به شانيا خود نام  با  و مجزا يكاربر حساب ديبا  باشند،  داشته Admin يدسترس

  م يتنظ  Strong  ريبه صورت غ   يرمز عبور  چياجازه دهد كه ه  د يسامانه نبا  ، يرمز عبور محل  م يبه تنظ  ازيصورت ن  در -15

 شود. 

  .شود رهيذخ  سامانه ي جا چيه در Plaintextبه صورت  د ينبا يرمز عبور چيه -16

 هاي امنيتي در حوزه پاسخ گوئي به رویدادهاي امنيتيسياست 

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

 ، اقدام نمايد. ياضطرار  درخواست كي  قالب درارائه و نسبت به امن سازي سرور 

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

اقدام فوري انجام   (1  وستي)پ   ياختصاص  طيشرا  2-2  بند  موضوع  ياضطرار  موارد  قالب  درامنيتي و رفع مشکل،  

 دهد. 

 هاي امنيتي در حوزه تبادل اطالعات سياست 

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

هاي الکترونيکي رايج از قبيل ياهو، جيميل و هاتميل. در اين راستا ضروري است  طريق پستعدم ارسال اطالعات از   -20

هاي داخل كشور صورت گيرد و مقصد  ارسال اطالعات از طريق پست الکترونيکي دامنه شركت و يا نهايتاً هاست

 ولين ذيربط باشد. ارسال نيز بايد پست دانشگاهي راهبر سامانه، مسئول امنيت و يا ساير كارشناسان/مسئ
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 دیجد  امکان  جادی ا  و   رييتغ درخواست  فیتعار  :  3پيوست  

  ي دهسياست كه قبالً بدون مشکل در حال سرو  سامانه  يبه هرگونه دخل و تصرف جزئ  ريي: تغ(Change Request)  رييتغ  درخواست .1

در    باشند ي م  رييتغ  از  ييهانمونه  ها داده  Import  ا ي  Exportو    ها افزار نرم  ريبه سا  سيوب سرو  هيارادارد.    رييبه تغ  ازين  اكنونبوده و  

  در موقت حلراه   كيكارفرما، نسبت به ارائه  يبه درخواست اعالم شده از سو يمجر ياز سو  عيسر يدگيگونه موارد پس از رس نيا

  اقدام   رييتغ  انجام و    يي حل نها ارائه راه  به   نسبت  كارفرما،   با   شده   توافق  برنامه  مطابق   ي مقتض  فرصت  در   سپس   و   اقدام  مدت   كوتاه 

 . دينما

 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    شنهاديپ   زين  يمجراز طرف    توانديم  رييتغ  ي هادرخواست :  تبصره

 . ديشده اقدام نما فيتعر نديآن طبق فرا

ا(:  New Feature)   دیامکان جد  جادیا  درخواست .2   وجود نداشته  سامانهاست كه قبالً در    ي نيامکانات مشخص و مع  جاد يمنظور 

 زانيدو دسته در م  نيتفاوت ا  باشديم(  Major)  ي كل  د ي( و امکان جدMinor)  ييجز  دي شامل دو دسته امکان جد  د ياست. امکان 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    نيتوافق طرف  لپس از حصو  ساعت است.به صورت نفر  دي امکان جد  جاديا  نهي. اعالم هزگردد يم  نهيهز

. گردد يم  جاديا د يامکان جد يتوافق  يشده، طبق برنامه زمان



گاه تهران   دانش

  اطالعات مرکز فناوري  

 اطالعات يافشا  منع  قرارداد:  4  وستيپ

طرف »  پس   نيا  از  كه  اطالعات  يفناور  مركز  رئيس  عنوانبه  ،........  نمايندگي  به  تهران  دانشگاه  يتاليجید  يهافناوري  معاونت  بينقرارداد    نيا

و   ....................................... يبه شماره كارت مل....................... و    ........................... يبه شماره كارت مل.................  انيقاآ  و   شوديم   ده ينام  «اول

 :شوديمنعقد م   ليبه شرح ذ شوديم  ده ينام «طرف دوم»پس  نيكه از ا  ............... شركت .............................

 

 :  تعاریف 1 ماده

 :است استفاده مورد زير تعاريف قرارداد، اين در

صورت   يفن  حاتيتوض  ر، يتصاو  ،هانقشه  ،جداول  ، كدها  ، هانوشته  ،اعداد   ، ياطالعات عبارت است از هرگونه داده شامل اسام  -1-1

  ي افزارهانرم  منابع  و  داده  گاهيپا  در  موجود  ي هاداده  هي كل  نيهمچن  سازمان،   يتيريمد/ياطالعات فن  ،ها مصاحبه  ، هاجلسه 

  اي   شده   يداريخر  اي   شده   هيته  ي عموم  يافزارها  نرم  ا ي   شده   يطراح  يافزارها  نرم  از  اعم  قرارداد  اول   طرف  استفاده  مورد

  ي راهبردها  ،يگذار  متيق  ان، يمشتر  معامالت   ، يتجار  و   ي شخص  محرمانه،   ي هاداده  قرارداد،  اول   طرف  به   متعلق   شده   نصب

  كه   انيمشتر  با   منعقده  يقراردادها  مفاد  نيهمچن  و  اول  طرف   اسناد  در  مندرج  اهداف   و   ها برنامه  ، يابيبازار  ،يكار  ،يادار

 ،يکيالکترون  يابزارها  ا ي  افزارهانرم  رينظ  يمجاز  طرق   از   اي   يشفاه   مکتوب،  ،يرسم  ريغ   اي  يرسم  صورت  به  قرارداد  نيطرف

  ف يوظا  و   سمت  ، يخانوادگ  نام   و  نام  شامل :  سابق  و  يفعل  كاركنان  ي شخص  يهاداده  دارند،  ارياخت  در   واسطه  با   ا ي   واسطه  بدون

  ، يذهن  اي  يجسم  مشکالت  هرگونه اي   و خاص  عالئم  ،يخانوادگ  طيشرا  سکونت،   محل  ينشان  كاركنان،   و  رانيمد  اراتياخت  و

و چه    يو كاغذ  ي چه بصورت چاپ   كه كاركنان،  ريسا  و  رانيمد يعموم  ا ي  و  ياختصاص  حساب  شماره  عبور،  رمز  و  يكاربر  نام

  ينها دسترسآطرف دوم به    ا ي  ته طرف دوم قرار گرف  اريدر اخت  اول  طرف   از  كه   گريو چه به هر صورت د  يکيبصورت الکترون

 . باشدمده آبه وجود  بعداً ايوجود داشته   قبالً اطالعات نيا نکهي اعم از ا ،است كرده  دايپ  ايداشته 

 كند.يم   فاءيا  را  ياتيح   و   يديطرف اول نقش كل  يهاتي فعال  ييكه در روند اجرا  ياطالعات و اسناد  هياطالعات محرمانه : كل -2-1

هرگونه    اي  گريد  يحقوق   اي  يقيبه هر شخص حق  اول  طرف  اطالعات  دادن  قرار  ارياطالعات عبارت است از در اخت  يافشا -3-1

  ي حقوق  ا ي   يقيها و...( كه به هر نحو باعث شود فرد حقحافظه  اطالعاتي،   هايسامانه  كامپيوترها،   جمله)از    يگريد  لهيوس

 .شود انجام اول طرف رسمي درخواست به  كه اين مگركند.   دايپ  يدسترس اول طرف  اطالعات به يگريد

 قرارداد  موضوع  :2 ماده

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

 1 ماده   در مندرج تعريف  با  مطابق ممکن

 هم   يرعمديغ   اي گاهانه رآيغ  بطور ي حت اول طرف  اطالعات تا دهد انجام را الزم  ياطياحت و يتيامن موارد  يتمام د يدوم با  طرف :1تبصره 

 .نشود افشا

 به  يگريد  يحقوق  اي  يقيهر فرد حق  ايسازمان    شركت،  كي  پوشش  تحت  دوم  طرف  كه  يموارد  شامل  تعهدنامه  و  قرارداد  نيا  :2تبصره  

 . شوديم زين دارد يدسترس اول طرف اطالعات به ليدل هر

گاه  ناآ اطالعات  يافشا  عدم   بر  يمبن  اول  طرف   قصد  از  دي نما  ادعا  دوم  طرف   كه  شودين مآقرارداد و تعهدنامه مانع از    نيا  ءامضا  :3تبصره  

 ن يا  به  وارده  خسارات  جبران  و   تعهدنامه  و  قرارداد  نياز نقض ا  ي ناش  ي هات يلمسؤ  هيكل  آن  امضاء  از  پس  نيبوده است بنابرا

 . رديپذيم را ليدل

 



گاه تهران   دانش

  اطالعات مرکز فناوري  

 قرارداد   اعتبار زمان  مدت : 3 ماده

:  4 مادهفسخ نخواهد شد.  چگاهينامحدود بوده و ه قرارداد، نيثبت ا خ يو از تار نيآن توسط طرف يزمان اعتبار قرارداد پس از امضا مدت  

 آن  استثنائات  و يمحرمانگ  اصول

 ياصول محرمانگ -4-1

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

 ينحو هر بهاشخاص  گريداطالعات به  يدم افشاع  -4-1-2

دانشگاه تهران   اطالعات   يفناور  مركزدر    ي شغل  تي قرارداد در مدت فعال  1نسبت به اطالعات ماده    يرازدار  اصل   تيرعا -4-1-3

 طرف دوم.     يسال پس از آن از سو 10و 

 استثنائات -4-2

  منبع  ذكر  با  و  اول  طرف  به  يرساناطالع  از  پس  ،باشد   دهيبه اطالع عموم رس  اول  طرف  يكه از سو   ياطالعات و اسناد -4-2-1

 . اطالعات

 طالعات را داده باشد. ا اول طرف ي با هماهنگ 1دستور به ارائه اطالعات مندرج در ماده  ييقضا  اي  يمراجع قانون -4-2-2

 : حل اختالف 5 ماده

 است.  يين به عهده مراجع صالح قضاآاز  يخسارات ناش زانيموارد نقض و م نييتع 

 قرارداد   نسخ: 6 ماده

 . باشد مي االجراالزم و  است رسيده طرفين امضاء به  ../../....تبصره و در يك نسخه در تاريخ  3ماده و   6قرارداد در  اين 
 

 

 

 

..... 

 تهران   دانشگاه  اطالعات  ي فناور  مركز   رئيس

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

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

   

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

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

 
 
 

 

 

 

 



گاه تهران   دانش

  اطالعات مرکز فناوري  

 : الگوي گزارش عملکرد ماهيانه پشتيباني   5پيوست  

 تهران دانشگاه 

  دانشگاه  اطالعات فناوري مركز

 پشتيباني عملکرد گزارش

 :زماني دوره   :سامانه نام :مجري

 توضيحات  پاسخ  شرح موضوع رديف 

1 
  يکپارچه 

 سازي 

  هايسامانه ساير با سازييکپارچه منظوربه  اقدامي آيا

 است؟  گرفته صورت
   دهيد  توضيح 

  به تشريحي گزارش وجود صورت در

 .شود ارائه پيوست

2 

LOG 

  اند؟ شده  بررسي داده  پايگاه  Log هايگزارش  آيا
  ركوردهاي تعداد

Log؟ 
  

  ركوردهاي تعداد

 ؟ Log بحراني
        

3 
 بررسي كاربردي هايبرنامه Log هايگزارش  آيا

 اند؟شده 
 

  ركوردهاي تعداد

Log؟ 
  

  ركوردهاي تعداد

 ؟ Log بحراني
        

4 

 سامانه  نسخه

   پيشين؟  نسخه شماره    تحويل  تاريخ  است؟  شده  كارفرما تحويل برنامه از جديدي نسخه آيا
  نسخه شماره 

 كنوني؟
 شوند  ارائه  پيوست به  اصلي تغييرات  

5 
  از اعم) سامانه داده  گاه ي پا در يرييتغ دوره  نيا يط ايآ

 است؟ شده  جاديا ...( و دي جد لديف حذف اي افزودن
  رات؟ييتغ شرح 

 شود  ارائه پيوست به دوره  مستندات           دوره؟  برگزاري تاريخ  است؟ شده  برگزار كارفرما براي آموزشي دوره  آيا آموزش 6

7 

 تحويل

 مستندات

 تحويل سامانه راهبري راهنماي ويرايش آخرين آيا

 است؟ شده  كارفرما
 

 آخرين  تحويل تاريخ

 ويرايش 
          

  يك است، شده  تحويل دوره  اين طي اگر

 گردد تحويل گزارش اين همراه  نسخه

8 
 تحويل سامانه كاربري راهنماي ويرايش آخرين آيا

 است؟ شده  كارفرما
 

 آخرين  تحويل تاريخ

 ويرايش 
          

  يك است، شده  تحويل دوره  اين طي اگر

 گردد تحويل گزارش اين همراه  نسخه

9 
 تحويل سامانه  ايداده  مدل نمودار ويرايش آخرين آيا

 است؟ شده  كارفرما
 

 آخرين  تحويل تاريخ

 ويرايش 
          

  يك است، شده  تحويل دوره  اين طي اگر

 گردد تحويل گزارش اين همراه  نسخه

10 
  و پشتيبان نسخ تهيه هايرويه ويرايش آخرين آيا

 است؟ شده  كارفرما تحويل بازيابي
 

 ويرايش آخرين تاريخ

 شده؟ تحويل
          

  يك است، شده  تحويل دوره  اين طي اگر

 گردد تحويل گزارش اين همراه  نسخه



گاه تهران   دانش

  اطالعات مرکز فناوري  

 تهران دانشگاه 

  دانشگاه  اطالعات فناوري مركز

 پشتيباني عملکرد گزارش

 :زماني دوره   :سامانه نام :مجري

 توضيحات  پاسخ  شرح موضوع رديف 

11 
  سخهن

 پشتيبان

 انجام پشتيبان نسخه يابي باز مانور دوره  اين طي آيا

 است؟  شده 
   بازيابي؟  تاريخ 

 سرور كدام روي

 است؟ شده  بازيابي
  

 مشکلي آيا

 شده  ايجاد

 است؟
    

12 
  نسخ يابي باز مانور اي  بازيابي عمليات دوره  اين طي آيا

 است؟ پذيرفته صورت پشتيبان
   بازيابي  تاريخ 

  ارائه پيوست به علل

 شود
        

13 

  رمز تغيير

 عبور

  كرده   تغيير دوره  اين طي سامانه مدير عبور رمز آيا

 است؟
 

  رمز تحويل تاريخ

 جديد 
          

  بسته در پاكت در جديد رمز است الزم

 مركز مديريت و كارفرما نماينده  تحويل

 .شود

14 
  تغيير دوره  اين طي سامانه داده  پايگاه  مدير عبور رمز آيا

 است؟  كرده 
 

  رمز تحويل تاريخ

 جديد 
          

  بسته در پاكت در جديد رمز است الزم

 مركز مديريت و كارفرما نماينده  تحويل

 .شود

15 

  وضعيت

 و هاپورت 

 ها دسترسي

 دسترسي اينترنت به داده  پايگاه  سرور است الزم آيا

 باشد؟  داشته
   دسترسي  لزوم 

  اينترنت به نبايد كلي طوربه سرورها

 .باشند داشته دسترسي

16 
 داشته دسترسي اينترنت به سامانه سرور است الزم آيا

 باشد؟ 
   دسترسي  لزوم 

  اينترنت به نبايد كلي طوربه سرورها

 .باشند داشته دسترسي

  است؟  باز هايپورت  داراي سرور آيا 17

  باز هايپورت فهرست

  ليدال همراه  به سرور

 كي هر بودن باز لزوم
  

 

 

 

 


