
فروش نرم افزارهاي آمادهنمونه قرارداد

مقدمه - 1
يكي از مشكالت شركتهاي نرم افزاري طي سالهاي گذشته كه نرم افزارهاي آماده بخش مهمي از فروش نرم افزار را تشكيل داده 

ارگروه هاي كميسون نرم افزار تنظيم و انعقاد  قراردادهاي فروش نرم افزار بوده است از اين رو كارگروه نرم افزارهاي آماده كه از ك
قرارداد فروش نرم افزار را بصورت يك الگو ، براي شركتهاي نمونه سازمان نظام صنفي رايانه اي استان تهران است برآن شد 

.نرم افزاري تهيه نمايد
راردادهاي فروش دريافت شد ابتدا از شركتهاي نرم افزاري نمونه ق. براي تهيه و تنظيم اين قرارداد حدود يك سال وقت صرف گرديد 

و سپس با توجه به قراردادهاي ارسالي از طرف شركتها ، بررسي و تنظيم قرارداد نمونه انجام شد و سپس طي چند جلسه نظرات 
كميسيون ، مشاور حقوقي ، مشاور بيمه اي و همچنين نظرات هيت مديره سازمان نيز اخذ و  مورد بررسي نهايي قرار گرفت 

.رارداد پيوست آماده و براي استفاده اعضا محترم شركتهاي عضو ارائه مي گرددو درنهايت ق

موارد كاربرد -2
براي شركتهايي تنظيم گرديده كه نرم افزارهاي آماده را به كه بصورت نمونه تهيه شده نرم افزارهاي آماده فروش قرارداد 

نيز گفته مي شود ، نرم افزاهايي هستند كه (Package)اري كه به آن پكيج يا بسته نرم افزنرم افزاهاي آماده .فروش مي رسانند 
اين نرم افزارها  يا غير قابل تغيير هستند و يا با اندك تغييرات براي مشتريان تطبيق .به تعداد بيش از يك مورد به فروش مي روند 

. نرم افزارهاي سفارش مشتري كاربرد ندارد قطعا اين قرارداد در مورد قراردادهاي  توليد و فروش .سازي مي گردند

تغييرات در قرارداد- 3
و به منظور يكپارچه منظور از تهيه نمونه قرارداد فروش  ، ايجاد يك كالبد متحد و جامع براي تسهيل در تنظيم قراردادها بوده 

در تنظيم اين قرارداد تالش . شده است سازي مفاهيم و كاربردهاي حقوقي و تعيين چارچوبها و وظايف فروشنده و خريدار تهيه
قرار دهند از تهيه كنندگان بر اين بوده كه اكثر موضوعات مبتالبه اين صنعت شامل موارد حقوقي ، مالياتي و  بيمه اي را مد نظر 

ن اين قرارداد ، به باور تهيه كنندگا. طرفي رعايت حقوق مصرف كنندگان يكي از پايه اي ترين موضوعات اين قرارداد بوده است 
.اعتماد مصرف كنندگان سبب تداوم فعاليت فروش نرم افزارها خواهد بود

خود مطابق فعاليت و يا سليقه را شركتهايي كه مبادرت به فروش نرم افزارهاي آماده مي نمايند مي توانند بند يا بندهايي از قرارداد 
رارداد فروش شركتهاي فروشنده براين قرارداد حاضر مي تواند پيش نويس قو يا بندهايي به آن اضافه يا كم كنند  بناتغيير دهند

.باشدهاي آمادهافزارنرم

مفاهيم بكار رفته -4
شكل بندي استفاده شده است سه براي استفاده فروشندگان نرم افزارهاي آماده به اطالع مي رساند كه در اين قرارداد از -

از هم جدا شده اند كه  به اين "يا "به معني / كلمه نوشته شده كه  با عالمت چند يكي بصورت مستطيل كه داخل آن 

بكار رفته "زير خط دار"دوم كلماتي كه بصورت . مفهوم است كه فروشنده مي تواند يكي از آنها را به دلخواه خود برگزيند 

"سوم استفاده از نقطه چين  . ر نظر بگيرداند كه به اين مفهوم هستند كه فروشنده مي تواند حاالت ديگري را براي آن د

.است به اين معني كه فروشنده مي تواند هر كلمه اي را در اين قسمت جايگزين نمايد"......



نمونه قراردادهاي فروش نرم افزارهاي آماده ، بصورت  قرارداد مبايعه در نظر گرفته شده است بنابراين موضوع بيع ، فروش -

.زار بصورت محصول آماده و قابل فروش است كه به آن ماليات تعلق نمي گيردنسخه اي  از نرم اف

مربوط به هزينه هاي  نصب ، 5با توجه به سواالت متعددي كه مطرح شده الزم به ياد آوري است كه مبالغ مندرج در ماده -

د كه در اين صورت مشمول آموزش و پشتيباني و حتي تغييرات  درخواستي مي تواند بصورت رايگان در نظر گرفته شو

.ماليات نخواهند بود

:بخش است پنج قرارداد شامل 
.متن اصلي قرارداد ) الف 
.پيوست يك قرارداد شامل امكانات ، عمليات و گزارشات هرنرم افزار مي باشد ) ب
.مشخصات فني نرم افزار را شامل مي شودپيوست شماره دو ) پ
.مهارت كاربران را اعالم مي نمايدپيوست شماره سه حداقل دانش و) ت
پيوست شماره چهار مربوط به قراردادهايي است كه فروشنده تغييراتي را براي تطبيق سازي با نيازهاي مشتريان لحاظ مي ) ث

.نمايد

قرارداد نسخه - 5
از فروشندگان نرم افزارهاي آماده قرار و مي تواند مورد استفاده بسيارياولين نسخه قرارداد فروش نرم افزار مي باشد قرارداد ، اين 

بديهي است كه تهيه كنند گان اين قرارداد بر اين باورند كه نظرات اصالحي اعضا محترم سازمان مي تواند به پر بار تر شدن و گيرد 
.خواهيم بودجامع شدن اين قرارداد كمك نمايد بنابراين منتظر نظرات و پيشنهادات شما 

rashno_m@yahoo.comي به پست الكترونيكيااعالم و) آقاي رشنو(88734499هادات خود را به تلفننظرات وپيشن"لطفا
.ارسال نمائيد

زارهاي آمادهكارگروه نرم اف
سيون نرم افزاريكم

سازمان نظام صنفي رايانه اي استان تهران



:تاريخ 
:شماره 
:پيوست

قرارداد فروش نرم افزارنمونه 

:خريدار 
....... ....................شماره ثبت............................................................ آقاي/به نمايندگي خانم...............................................................شركت 

.................... شماره تماس ................ .............................................................قانونياقامتگاه.... ..........................كد پستي .......................د اقتصاديك
:فروشنده 

....... ....................شماره ثبت............................................................ آقاي/به نمايندگي خانم..................................................................شركت 
.................... شماره تماس .................................................................... .........اقامتگاه قانوني .............................. كد پستي .......................كد اقتصادي

موضوع قرارداد- 1
و مشخصات  فني  شماره يك پيوستمطابق امكانات.........................نسخه از نرم افزاريكفروش اد عبارت از موضوع قرارد- 1-1
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.نفر مي باشد .............. ساعت به تعداد............... به مدت فروشنده/خريداردر محل فروشنده متعهد به  آموزش كاربران خريدار.1- 2-2
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.رفع اشكاالت منطقي برنامه كه مربوط به خطاهاي برنامه نويسي مي باشد.3- 2-4
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.تنظيم و به امضاي طرفين رسيده است .........................نسخه كه هر دو حكم واحد را دارند در تاريخ 2در 

خريدارامضاءامضاء فروشنده 



............قرارداد شماره يكپيوست شماره 
امكانات نرم افزار

 ----------------------------------



.........قرارداد شماره دوپيوست شماره 
مشخصات فني

 --------------------------------
مشخصات فني - 1
:نام نرم افزار - 
:شماره ثبت شورايعالي انفورماتيك - 
:تاريخ ثبت - 
:) نسخه(نگارش- 
:بانك اطالعاتي- 
:پروتكل هاي مورد استفاده - 
نفر است .............. تعداد كاربران مجاز به استفاده از نرم افزار - 
:طول عمر نرم افزار - 
:نوع قفل - 

مسئوليت حفظ و نگهداري قفل با خريدار است كه در صورت مفقود شدن آن، نرم افزار اعتبار ندارد و خريدار در صورت نياز موظف : توضيح 
. به خريد مجدد نرم افزار مي باشد

هاي اجراربست-2
:مور نياز بر روي رايانه كاربران سيستم عامل و ساير نرم افزارها - 
:سيستم عامل و ساير نرم افزارها  مور نياز بر روي سرور - 
:حداقل نيازمندي سخت افزاري رايانه اي كاربران - 
:حداقل نيازمندي سخت افزاري سرور  - 
)client & server(حداقل نيازمنديهاي ارتباطي شبكه داخلي بين واحدهاي كاربران - 
بديهي است بهبود موارد فوق به ، حداقل پيكره بندي مورد نياز براي نصب و اجرا مي باشدسخت افزار و شبكه فوق امكانات  : توضيح - 

. افزايش كارآئي منجر خواهد شد
. ار استخريدبا مسئوليت تهيه اطالعات پشتيباني كه نرم افزار داراي برنامه هاي الزم براي تهيه و بازگرداني اطالعات پشتيبان است- 



......................پيوست شماره سه قرارداد شماره 
حداقل دانش و مهارت كاربران

 -------------------------



....................قرارداد شماره چهارپيوست شماره 
تغييرات درخواستي

 ------------------------------------


