(( قرارداد فروش و پشتيباني سامانه يادگيري الكترونيك و آزمون))
ماده  ) 1طرفين قرارداد:
این قرارداد فی مابین مرکز علمي کاربردي .................ت حت ن ظارت دانشگگگ اا عامل علمي کاربردي مسگگگ در در
اسگ ا ...................مرکز  .......................با نمایندگي .................................از یک سگگک کا از این

«مرکز» نام بردا

مي شکد و شرکت  .........................با عنکا .مجري نرمافزاري یادگیري الک رونیک و آزمک .مجازي با شمارا ثبت
 .........شناسا ملي ..........کد اق صادي.......با نمایندگي  ...............سمت :مدیر عامل  /رئی

هیات مدیرا کا با مکعب

ا سا سناما و آگهي من شرا در روز ناما ر سمي ،مجاز با ام ضاي این قرارداد ميبا شد ،از سکي دی ر ،کا از این
«مجري» نامیدا ميشکد ،تحت شرایط زیر منعدد ميشکد.
ماده  ) 2موضوع قرارداد:
عبارت است از ارائا و ش یباني سامانا یادگیري و آزمک .الک رونیک براي دانشجکیا.
ماده  ) 3مدت قرارداد:
مدت قرارداد از تاریخ .......لغایت  ..........با مدت  ...........مي باشگگد .در صگگکرت ریگگایت مرکز ،طرفین ميتکانند با
مکافدت یکدی ر قرارداد را براي دورا یا دورا هاي ایافي طبق شرایطي کا مکرد تکافق قرار گیرد ،تمدید کنند.
ماده  ) 4مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت:
مبلغ قرارداد با ازاء هر درس دو واحدي با مبلغ ..................ریال اسگگگت کا

از انجام مراحل یل و تایید نا ر

قرارداد ،با شمارا حساب مجري بشرح زیر رداخت خکاهد شد:
یش رداخت اول %02 :مبلغ قرارداد
مرحلا اول:

از یکماا از شروع نیمسال %02 ،از مبلغ قرارداد رداخت خکاهد شد.

مرحلا دوم:

از گذشت سا ماا از شروع نیمسال تحصیلي %02 ،از مبلغ قرارداد رداخت خکاهد شد.

مرحلا سکم:

از ایا .ام حانات %02 ،از مبلغ قرارداد رداخت خکاهد شد.

تبصرا :مبلغ قرارداد براي دروس با تعدادا واحد کم ر یا بیش ر ،با تناسب کم ر یا بیش ر خکاهد شد.
ماده  ) 5تعهدات مجري:
 )1مجري مکلف و م عهد است با در نظر گرف ن شرایط ارائا خدمات یادگیري الک رونیک و آزمک .برخط با
شرح یکست  1نسبت با فراهم آورد .نیازمنديهاي مطرح شدا با هماهن ي مرکز و نا ر قرارداد اقدام الزم
را با طکر کامل با عمل آورد.
 )0مجري مکلف است یک نفر را با عنکا .نمایندا و مدیر روژا براي هماهن ي مسائل فني و اداري با مرکز و
نا ر قرارداد معرفي نماید.

 )0با منظکر تحدق مک یکع قرارداد ،مجري تحت هیچ شرایطي ح ي در صکرت بروز اخ الف ،حق تعلیق در
انجام مکیکع قرارداد و اعراي تعهدات خکد را ندارد.
 )4مجري ،مسئکل عبرا .خسارات واردا ناشي از انجام یا عدم انجام مکیکع قرارداد با مرکز ميباشد.
 )5مجري بدو .اعازا ک بي مرکز ،اعازا ان دال یا واگذاري تمام و یا بخشي از تعهدات خکد را با غیر ،عزئاً یا
کالً نخکاهد داشت.
 )6مجري م عهد ميشگگکد مشگگمکل قانک .منل مداخلا کارکنا .دولت نبکدا و در صگگکرتي کا خالف آ .ثابت
شکد ،راساً مسئکل اسخ کیي با مراعل مربکطا باشد.
 )7مجري م عهد ميشکد تمام تعهدات مکیکع قرارداد را در چارچکب قکانین و مدررات کشکر انجام دهد.
 )8مجري اقرار ميکند قرارداد را مطالعا کردا و از مفاد آ .کالً و عزئاً اطالع حاصل کردا است.
 )9مجري مکلف است مشکالت ایجاد شدا بر سر انجام مک یکع قرارداد را کا از نا ر قرارداد اعالم مي شکد
اصالح کند.
 )12مجري م عهد خکاهد بکد نیروي ان ساني مکرد نیاز را براي انجام خدمات مک یکع قرارداد در اخ یار دا ش ا و
آمکزشهاي الزم را با آنا .دادا با شد و در طکل برگزاري دورا یادگیري الک رونیک و آزمک.ها ،از طریق
ب س رهاي منا سب (نظیر ا سخ کیي تلفني ،تیکت و نظایر آ ).ش یباني و ا سخ کیي منا سبي را با کاربرا.
سامانا ارائا نماید.
 )11مجري مک ف است طي زما .هماهنگ شدا با مرکز ،در علسات حضکر باهم رساند.
 )10مجري عکاقب ناشي از برخکرد ،رف ار و تبعات اعمال کارکنا .خکیش را بر عهدا ميگیرد.
 )10مجري م عهد ميشکد امکر مرتبط با مکیکع قرارداد را با رعایت اصکل فني و با اس فادا از آخرین روشهاي
یشرف ا مدیریت سیس م و نیز کارگزارا .و م خصصا .یصالح و با تکعا کامل با نیازهاي مرکزو همچنین
با هماهن ي کامل با نا را .دانش اا انجام دادا و با اتمام برساند.
 )14مجري مک ف اسگگت بالفاصگگلا از زما .اعالم نیاز نا ر ،براي هماهن ي و رفل اشگگکال کاربرا .در عریا.
اعراي نرمافزار و یا ارائا دالیل قابل قبکل با مرکز اقدام نماید.
 )15تأمین زیر ساخ هاي برگزاري کالس هاي مجازي و آزمک .برخط از عملا سرور و هناي باند و انجام تنظیم
سرورهاي مکرد نیاز براي ارایا خدمات فکق برعهدا مجري ا ست و مجري م عهد ا ست تمام تدابیر الزم در
این خصکص براي ارایا خدمات مطلکب را بکار گیرد.
 )16مجري مک ف ا ست ،فهر ست خدمات قابل ارائا از طریق سامانا را از قبل با نا ر تکافق کردا و با هماهن ي
کامل با نا ر با ارائا خدمات بپردازد.
 )17مجري مک ف است با منظکر ارزیابي میزا .ریایت دانشجکیا ،.مدرسا .و مراکز آمکزش علمي کاربردي،
از ارائا خدمات یادگیري الک رونیک و آزمک .برخط در سامانا ،امکا .نظر سنجي از کاربرا .را در ایا .هر
آزمک .در سامانا تعبیا نماید و د س ر سي م شاهدا ن ایج نظر سنجي را با مراکز و نا ر قرارداد ارائا نماید .در
صکرت عدم ریایت کاربرا .از خدمات مجري ،مجري مشمکل عرائم مندرج در قرارداد خکاهد شد.

 )18مجري مک ف اسگگت نسگگبت با ارائا داشگگبکرد گزارش گیري م مرکز و نظارتي با سگگطکح دس گ رسگگي واحد
اس اني براي کل مراکز آمکزشي اس ا .و مراکز آمکزشي براي هر مرکز با دانش اا اقدام نماید .با این ترتیب
بالفا صلا

از تکافق و انعداد قرارداد با هر مرکز آمکز شي ،امکا .د س ر سي با گزار شات عملکرد مراکز

آمکزشي در سامانا میسر شکد.
 )19مجري مک ف اسگگگت تا داشگگگبکرد گزارش گیري اطالعات و گزارشهاي تجمیعي از عملکرد مرکز را در
اخ یار نا ر قراردهد.
 )02مجري مک ف با حفظ محرمان ي و امانت بکد .اطالعات افراد ،مح کاهاي مندرج در سگگگامانا و سگ گ االت
درج شدا تک سط مدر سا .دان ش اا در سامانا آزمک .برخط مي با شد و آ .را محرمانا تلدي نمکدا و با نفل
خکد اس فادا نکردا و نزد اشخاص ثالث نیز افشاء نخکاهد کرد.
تبصگگرا :شگگرر محرمان ي شگگرر مسگگ دل از قرارداد بکدا و تعهدات بند فکق ح ي در زما .ابطال ،انحالل یا
خاتما قرارداد نیز کماکا .با قکت خکد باقي بکدا و باید رعایت شکد.
 )01مجري مک ف است نسبت با ارائا ن یجا ارزیابي هاي امنی ي مکفق سامانا مدیریت یادگیري الک رونیک خکد
تکسط مراعل یصالح مکرد تأیید نا ر قرارداد اقدام نماید.
 )00مجري اقرار مینماید مجکزهاي الزم (تاییدیا شگگکراي عالي انفکرماتیک و نظام صگگنفي رایانا اي و دارا بکد.
گکاهیناما  OWASPیا گکاهیناما مع بر از مرکز آ ا) و تکانایي و تجربا کافي در حکزا آمکزش مجازي
دانش اهي را دارد.
 )00مجري م عهد مي شکد ن سبت با ش یباني از ای اا دادا اي سامانا اقدام نمکدا و در صکرت نیاز نا ر ،ارائا
دهد.
 )04مجري مک ف ا ست در هر زما .بنابر درخکا ست مرکز یا نا رف ن سبت با ارائا ای اا دادا اي  LMSبدو.
هیچ محدودی ي اقدام کند.
 )05مجري م عهد مي گردد بالفاصلا

از خاتما قرارداد همکاري ،نسبت با ارائا تمامي اطالعات و مس ندات

مربکر با مرکز اقدام کند .بدیهي است ارائا مفاصا حساب مالي منکر با اعراي این بند است کا تکسط نا ر
قرارداد تایید خکاهد شد.
ماده ) 6تعهدات مرکز:
 )1مرکز ميبای ست حداقل یک نفر را ک باً با عنکا .رابط ،براي هماهن ي امکر فني و اداري با مجري معرفي
کند.
 )0مرکز مي بایست تمام اطالعات و اسناد مکرد نیاز مجري را با مکقل در اخ یار وي قرار بدهد.
 )0مرکز ميبای ست در صکرت نیازبا حضکر مجري در محل مراکز ،محل مناسب و امکانات الزم را براي کار
در اخ یار کارشناسا .مجري قرار دهد.
 )4تمامي حدکق مادي و معنکي عزء یا کل سیس م هاي مکیکع قرارداد م علق با مجري است.
ماده  ) 7ناظر قرارداد:

رئی

واحد اسگگ اني دانش گ اا عامل علمي کاربردي با عنکا .نا ر قرارداد تعیین و معرفي ميشگگکد .بدیهي اسگگت تمام

تعهدات ،مطابق مفاد قرارداد با نظر نا ر قرارداد انجام ذیرف ا و مجري و مرکز مکلف با انجام مکارد اعالم شگگگدا از
طرف نا ر قرارداد مي باشند.
ماده  ) 8حل اختالف:
تمام اخ الفات و دعاوي ناشي از این قرارداد و یا راعل با آ .از عملا انعداد ،اع بار ،فسخ ،ندص ،تفسیر یا اعراي آ .با
دف ر حدکقي دانشگ اا عامل علمي کاربردي کشگگکر ارعاع خکاهد شگگد .طرفین ذیرف ند کا تصگگمیم دف ر حدکقي الزم
االعرا خکاهد بکد.
ماده  ) 9فسخ قرارداد:
در مکارد زیر قرارداد از طرف مرکز قابل فسخ است:
 -12-1تاخیر در انجام مکیکع قرارداد
 -12-0رها کرد .عملیات اعرایي مکیکع قرارداد بدو .اعازا نا ر قرارداد
 -12-0ان دال و واگذاري کلي و یا عزئي قرارداد با شخص ثالث بدو .اعازا نا ر قرارداد
 -12-4عدم تکانایي و کارایي مجري با تشخیص نا ر قرارداد
 -12-5عدم اعراي هر یک از مکاد قرارداد و یا عدم انجام دس کرات نا ر قرارداد
 -12-6در صکرت شمکل مفاد آیین ناما یش یري و مبارزا با رشکا در دس اا اعرایي در خصکص مجري
 -12-7بر اساس تکافق طرفین
تبصرر :در صگگکرت تخلف مجري از هر یک از مکارد فکق الذکر و اعالم فسگگخ قرارداد از طرف مرکز ،مرکز حق
خکاهن د دا شت خ سارات نا شي از ف سخ را از محل مطالبات و ت ضمین هاي مجري ا س یفاء نمکدا و مجري حق هرگکنا
اع رایي را در این زمینا از خکد سلب مي کند.
ماده  )11حوادث قهريه:
در صکرت بروز حکادث قهریا ،چنانچا انجام قرارداد غیرممکن گردد ،قرارداد منفسخ خکاهد شد و چنانچا این حکادث
باعث تعلیق در انجام مکیکع قرارداد شکد چنانچا مدت تعلیق کم ر از بازاي قرارداد باشد

از رفل شرایط مجري

تا ایا .مدت قرارداد م عهد با اعراي تعهدات خکد خکاهد بکد و چنانچا مدت تعلیق بیش از مدت قرارداد باشد قرارداد
بصکرت خکدکار منفسخ خکاهد شد.
ماده  ) 11تغييرات قرارداد:
هرگکنا الحاقیا ،اصگگالحیا یا م مم کا با امضگگاي طرفین قرارداد و تأیید نا ر برسگگد ،مع بر بکدا و الزم االعراء خکاهد
بکد.
ماده  ) 12مغايرت هاي قانوني:
مغایرت هاي قانکني این قرارداد از درعا اع بار ساقط و احکام آ .تابل قکانین مصکب دولت
عمهکري اسالمي ایرا .خکاهد بکد.

ماده  )13زبان و آدرس قرارداد:
این قرارداد در یک م ن و با زبا .فارسي تنظیم گردیدا و همچنین نشاني طرفین قرارداد با شرح زیر است کا هر گکنا
ارسال و مراسالت و مکاتبات با آدرس آ .مع بر و ابالغ قانکني مي باشد .طرفین م عهد گردیدند هرگاا یکي از طرفین
نشگگاني قانکني خکد را در مدت قرارداد تغییر بدهند ،باید ک باً این تغییر را با طرف دی ر ابالغ کند .تا وق ي کا نشگگاني
عدید با طرف دی ر اعالم نشدا ،مکاتبات با نشاني مندرج در قرارداد انجام ميشکد و ابالغ شدا تلدي خکاهد شد.
الف :نشاني و تلفن مرکز آمکزشي:
ب :نشاني و تلفن مجري:
ج :نشاني و تلفن واحد اس اني:
ماده  ) 14نسخ قرارداد:
این قرارداد در چهاردا مادا و در چهار ن سخا تنظیم و بدو .خط خکردگي و الك گرف ي ،ام ضاء گردید و هر یک
حکم واحد دارند%.
محل امضاء مرکز

امضا و مهر مجري

آقاي  ......نمايند مرکز

مديرعامل

 .................امضاء و مهر

رئيس واحد استاني دانشگاه جامع علمي کاربردي استان
ناظر قرارداد

