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  نامه توافق
  

به نشاني  ...................... به عنوان ............................. به نمايندگي و ...........................بين  نامه توافقاين  
به نشاني آقاي عليرضا صائبي كارفرما ناميده ميشود و  نامه توافقاين  در كه از اين پس ...........................................

، ناميده ميشود مجري نامه توافقن كه ازاين به بعد دراي ۱۵۳۲شماره  پايين تر از طالقاني ،وليعصرتهران، خيابان 
  منعقد گرديد .

  
  : نامه توافقموضوع  - ۱ماده 

در سطوح مختلف مورد نياز توسعه  مجرياطالعات از سوي  در حوزه فنّاوري/مديريتي ارائه خدمات مشاوره فنّي
 ...با موضوع  كارفرما مجموعهاطالعات در  كاربردهاي فنّاوري

  
  : نامه توافقمدت   - ۲ماده 
  .باشد ميشمسي  ماه ... مدت  به ..........تا تنفيذ از تاريخ  نامه توافقمدت  -۱- ۲
) بجز بروز ر ، تاخير در اجراي تعهدات طرفينبه هر دليلي (افزايش حجم كا نامه توافقهرگونه تمديد مدت -۲- ۲

بايستي بصورت ) %۲۵حداكثر تا ميزان  و حاضر نامه توافق ۷(مندرج در ماده  شرائط غير قابل پيش بيني و اضطراري
نامه بدون اخذ مجوز كتبي  يك از طرفين مجاز به تغيير در شرائط توافق و هيچ كتبي و با توافق طرفين انجام پذيرد

  طرف مقابل نخواهد بود.
  

  : نامه توافقمبلغ  - ۳ماده 
قابل  ريال و سقف  ..../-نامه حاضر معادل  طي توافق )همكاريا تيم (انجام كار توسط مجري مبلغ هر ساعت  -۱- ۳

  تعيين گرديده است. )كار ماهانهساعت  ...ريال (معادل حداكثر  .../- ماهانه برابر نامه حاضر پرداخت طي توافق
 %۵برابر الحساب ماليات  ليشامل عحاضر صرفا  نامه توافق، كليه كسورات قانوني نامه توافقبا توجه به ماهيت  -۲- ۳

ه و طبيعتا كارفرما متعهد به ارائه فيشهاي واريزي ماليات به كسر خواهد گرديد مجريبوده كه از هر پرداخت به 
مبلغ مندرج در ماده نبوده و  مجريپرداخت ساير مبالغ بجز آن در تعهد خواهد بود.  مجريسازمان امور مالياتي به 

) پرداخت نامه توافق(مطابق ماده چهار اين  مجريدر وجه ديگري ت بصورت خالص و بدون كسر كسورا نامه توافقسه 
  خواهد گرديد .
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  نحوه پرداخت : - ۴ماده 
كه در انتهاي هر ماه شمسي بر اساس  مجرينامه بر اساس درخواست كتبي  پرداخت در قالب اين توافق  هرگونه  
گردد  انجام پذيرفته و كارفرما متعهد مي شود ميبه كارفرما ارائه  و تيم تحقيقاتي وي مجري كار انجام شده ميزان

تسويه  مجريصورت وضعيت مربوطه را حداكثر ظرف مدت زمان يك هفته از تاريخ دريافت تعيين تكليف و در وجه 
  نمايد. 

باشد. بديهي  ريال در وجه مجري ميميليون)  ...(... /- پرداخت به مبلغ  پيشتاديه از تاريخ حاضر نامه  تنفيذ توافق
  است اين مبلغ از اولين صورت وضعيت مجري كسر خواهد گرديد. 

 
  :نامه شرائط توافق - ۵ماده  

(بر اساس مكاتبات كارفرما در صورت بروز تاخير در برگزاري جلسات كارشناسي مورد نظر از سوي كارشناسان  -۱- ۵
تعهدي در قبال تاخيرات بوجود آمده در  مجري) رخواست نمايندگان كارفرمانماينده كارفرما يا دبا  مجريانجام شده 

  نخواهد بود.  مجريتي متوجه يت و از اين بابت مسئولپيشبرد پروژه نخواهد داش
موظف است اطالعات كارفرما را محرمانه تلقي نموده و از انتشار آنها بدون كسب مجوز كتبي از كارفرما  مجري -۲- ۵

  خودداري نمايد.
فراهم  نامه توافقفني و نهايت دقت و كوشش خود را در اجراي اين  وعلمي  تمهيداتمتعهد است كليه  مجري -۳- ۵

  نمايد. 
نبوده و وي متعهد به ارائه هيچ محصول  مجريگونه مسئوليت اجرايي براي  نامه متضمن هيچ اين توافق -۴- ۵

نخواهد  نامه جاري بجز محصوالت تصريح شده در پيوست يك توافقافزاري يا از ديگر انواع  افزاري، سخت آموزشي، نرم
  بود.
مالت انمايندگان مجلس و كاركنان دولت در معكه مشمول قانون منع مداخله وزراء، اقرار مينمايد  مجري -۵- ۵

  باشد.  نمي ۱۳۳۷دولتي مصوب ديماه 
سخت افزار، شبكه و دسترسي به شبكه  نامه توافقي موضوع اين باتوجه به اينكه بستراجراي نرم افزارها -۶- ۵

اقدامات الزم براي برپاداشتن وعملكرد ت اعالم نياز مجري در صوركارفرما متعهد ميگردد نماينده ميباشد، اينترنت 
سرورهاي اطالعات و به همراه امكان دسترسي كامل به كليه  صحيح سخت افزارهاي نصب شده درمحل كارفرما

  . ردبعمل آو نامه توافقدر هنگام اجراي عمليات موضوع  مجريبراي  مربوطه را از طريق اينترنت
هاي  فراوردهو اطالعات  و بانكهاي اطالعاتي مورد نياز شامل ساختار، مستنداتكارفرما متعهد ميگردد كليه  -۷- ۵
در ابتداي ) به تمامي در حد موجود نزد كارفرماپيش نياز شروع كار را (، نرم افزارهاي پايه و كليه موارد ي افزار نرم
كه  ارائه خدمات در حوزه محصوالتيدر قبال  مجريو لذا  قرارداده مجريدر اختيار  ،يا در طي پيشبرد كارو  پروژه

به وي خواهد بود، مسئوليتي نخواهد  هاي شروع كارناشي از عدم تحويل يا تاخير در تحويل مستندات و پيش نياز
ي و مكتوب توليد شده پيشين و تمامي مواردي كه به  افزار نرماين موارد شامل كليه محصوالت بديهي است  .داشت

و هر نوع  و نزد كارفرما موجود مي باشندباشند  در ارتباط بوده اند يا مي سيستم مورد سفارش كارفرمانحوي با 
در آن  مجري، باعث لغو تعهدات اري ويا محصوالت توليد شده پيشينخودداري از ارائه مستندات و ماژولهاي نرم افز

  خواهد گرديد.  مابين نامه في موضوع توافقعدم توانائي اجراي و  حوزه
حضور در جلسات في براي الزم  هاي  هماهنگيحداكثر مساعدت خود را در خصوص گردد  متعهد مي مجري -۸- ۵

ساعت در هفته به انجام رساند. بديهي است در موارد خاص كه بنا بر پيشرفت  ۴و حداكثر  ۲مابين به ميزان حداقل 
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حداكثر مساعدت را جهت  مجريدر پروژه مورد نياز باشد،  مجريپروژه ميزان كمتر يا بيشتري براي حضور 
  هماهنگي و حضور در جلسات با نمايندگان كارفرما خواهد نمود.

 
  : نامه توافقفسخ  -۶ماده 

قادر به انجام تعهدات طبق شرايط به اعتراف خود  ومرضي الطرفين  داوربنا به تشخيص  مجريدرصورتيكه  -۱- ۶
با سه هفته اعالم كتبي قبلي از  نامه توافق، مرضي الطرفين وتصويب كارفرما داورنباشد، بنا به پيشنهاد  نامه توافقاين 

تسويه حساب  مجريمرضي الطرفين تا آن تاريخ با  داورسوي كارفرما فسخ ميگردد و طبق برآورد انجام شده توسط 
  بعمل مي آيد .

و يا از  نامه توافق ۴مطابق ماده  مرحله پرداختهاي هر و به انجام نرساندرا  درصورتيكه كارفرما تعهدات خود -۲- ۶
 ياورا فسخ  نامه توافقمجاز خواهد بود با اعالم كتبي قبلي  مجريانجام نشود ، تاييد صورتحساب پس از  يكماه

انجام تسويه حساب  تائيد شده و صورتحسابهايپيشبرد پروژه را متوقف نمايد . بديهي است كارفرما ملزم به پرداخت 
  باشد . مي ۴ مادهمطابق  تاريخ مذكور تا
نقدي يا اسناد يا كارفرما) ، كليه وجوه  مجري( نامه توافقاز سوي طرفين  نامه توافقدر صورت اعالم كتبي فسخ  -۳- ۶

بوده و  مجريحاضر) در مالكيت  نامه توافقچهار مطابق ماده (تا تاريخ اعالم فسخ  مجريپرداخت شده به  بهادار
  ت را در هيچ زمينه اي نخواهد داش مجريكارفرما حق مطالبه هيچ وجهي از 

  
  :موارد اضطراري - ۷ماده 

ه مانع ازاجراي بروز هرگونه حادثه خارجي غير قابل پيش بيني و غيرقابل اجتناب وخارج از اراده طرفين ك
، موجب مسئوليت آنان درزمان مزبور تا رفع حادثه نخواهد بود وطرفين با توافق كتبي ميتوانند تعهدات آنها گردد

هيچ يك از طرفين هيچ گونه در صورت بروز اين شرائط اقدام نمايند . بديهي است  نامه توافقنسبت به تمديد يا فسخ 
، قوانين جديد الوضع كه مانع از ي طبيعيموارد ميتواند شامل باليااين  ادعايي نسبت به يكديگر نخواهندداشت .

، حوادث غير سايت Hacking، يه جمهوري اسالمي ايرانهاي خارجي عل ، تحريمگردد نامه توافقاجراي موضوع 
، وقفه در کار يا ، آتش سوزي، سيل، انفجار، زلزله، اعتصاب، شورش يا قياممترقبه، حمله دشمن، جنگ داخلي

  يا مواردي از اين دست باشد .معضالت کارگري يا هر دليل ديگري که در حقيقت خارج از کنترل بوده 
مرضي الطرفين  داورو  مجرينماينده  تي متشكل از نماينده كارفرما،ايبعهده ه موارد اضطراريتبصره : تشخيص 

  خواهد بود .
  

 مرجع حل اختالف: - ۸ماده 
در صورتي كه موضوع از طريق مذاكرات في مابين حل و  نامه توافقدر صورت بروز هرگونه اختالف در اجراي   

فصل نگردد ابتدا به داور مرضي الطرفين و سپس و در صورت عدم حل مسئله به مراجع ذيصالح قضايي ارجاع داده 
  خواهد شد.
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  اقامتگاه: - ۹ماده 
آمده است و در صورت تغيير نشاني هريك از طرفين مراتب را  نامه توافقاقامتگاه طرفين همان است كه در اين 

ساعت كتبا به طرف ديگر اطالع دهند. در غير اينصورت مكاتبات و اخطاريه ها به آخرين نشاني  ۴۸بايد ظرف مدت 
  اعالم شده ارسال و ابالغ شده تلقي خواهد شد. 

كليه نسخ . مبادله گرديدو  رسيده نامه توافقبه مهر و امضاء طرفين  دو نسخه تنظيم وو ماده  نه در مهنا توافقاين 
  آن داراي ارزش واعتبار يكسان ميباشد.

  
.....  

  (كارفرما) 
...  

  )مجري(
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  پيوست شماره يك
  نامه شرح خدمات و تعهدات موضوع توافق

  
  هدف از ارائه خدمات مجري:

• ... 
  

  كار مجري:روش پيشبرد 
  .... گردد ميمجري متعهد  •


