
 

 

 64593ثبت - نقش جهان رایمند ارتباطات

 قرارداد پشتیباًی

 

زضایي  کِ .....................ثِ ًوبیٌسگی  .....................................ایي لطاضزاز اظ یک عطف  ثیي جٌبة 

کِ  رایوٌد ارتباطاتثِ ًوبیٌسگی  سیاٍشآقای هحودرضا شَز ٍاظیک عطف  ًبهیسُ هی کارفرهالطاضزاز

 ًبهیسُ هیشَز، ٍفك شطایظ ٍ هفبز شیل هٌؼمس گطزیس . پیواًکارزضایي لطاضزاز 

 هَضَع قرارداد -هادُ یکن 

 ثظَضت تلفٌی  voipپشتیجبًی فٌی تلفي ّبی  ( 1-1

 هدت قرارداد -هادُ دٍم 

  0000/00/00 الی 0000/00/00لطاضزاز حبضط اظ تبضید  ( 2-1

زض طَضت اًمضبء هْلت یبز شسُ ؛ لطاضزاز فَق لبثل توسیس ثَزُ ٍ چٌبًچِ تب یک هبُ لجل اظ پبیبى هست لطاضزاز ، ّیچ یک اظ  ( 2-2

 عطفیي ًسجت ثِ فسد آى السام ًکٌٌس ، ثِ هست یک سبل زیگط ثب افعایش هجلغ لطاضزاز توسیس شسُ تلمی هیگطزز .

ًَثت ثؼسی ، لطاضزاز جسیس ثِ ّوطاُ آذطیي تغییطات ثطٍظ ضسبًی شسُ ٍ هبزُ ٍ ثٌسّبی  زض طَضت توسیس لطاضزاز ثطای تبصرُ:

 تَسظ پیوبًکبض تٌظین ٍ تسلین کبضفطهب هیگطزز . جسیس 

 آدرس طرفیي –هادُ سَم 

  آدرس کارفرها : 

 03131112تلفي :   502سبذتوبى ،  ذیبثبى شید ثْبیی، ضٍثطٍی ثیوبضستبى اطفْبىاطفْبى ،  :آدرس پیواًکار 
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 تعهدات پیواًکار -هادُ چهارم 

حساکثط  توبم هَاضز ٍ هشکالت هطتجظ ثب هَضَع لطاضزاز ضا حسالومسٍض ثظَضت تلفٌی ٍزضطَضت ًیبظ( پیوبًکبض هتؼْس هیگطزز  4-1

 ثظَضت حضَضی ثطعطف کٌس. زضیک هبُ یکجبض

 زض طَضت اػالم کــبضفطهب هجٌی ثط ٍجَز هشکل فَضی یب هَاضز کِ ثظَضت تلفٌی اهکبى پصیط ًجبشس ثطاثط هَضَع ایي لطاضزاز تبصرُ:

سبػت  72ثبشس ،پیوبًکبض هَظف است ظطف ًْبیتب  1-4کِ الظم است حضَضی ثِ هحل کبفطهب هطاجؼِ شَز ،اگط ضٍظّبی ذبضج اظ ثٌس 

، ثسیْی است ّعیٌِ ایبة شّبة ٍّعیٌِ ذسهبت اضبفِ زض ایٌگًَِ هَاضز ثط ػْسُ  ػیت یبثی ًوبیس ثِ هحل کبضفطهب هطاجؼِ ٍ کبضی 

 کبضفطهب هی ثبشس . 

 ثِ ػْسُ پیوبًکبض هی ثبشس. 1-4ثٌس  اٍل  ذسبضات ًبشی اظ تبذیطات ثیش اظ هیعاى تَافك شسُ زض تجظطُ تبصرُ :

ًوی ثبیستی ثسٍى ّوبٌّگی ثب پیوبًکبض السام تغییطات زض سیستن ّب ٍ اجعای هطتجظ ثب کبضفطهب یب کبضثطاى کبفطهب ثِ ّیچ ػٌَاى  تبصرُ :

 آى کٌس زض ایي طَضت ػَالت ثط ػْسُ کبضفطهب هی ثبشس ٍ پیوبًکبض ّیچگًَِ هسئَلیت ٍ تؼْسی زض لجبل ایي هَاضز ًساضز . 

ٍ زض طَضت ًیبظ ثِ اًتمبل زستگبُ ثِ هحل کبضگبُ پیوبًکبض ( تؼویطات هَضز ًیبظ حتی االهکبى زض هحل کبضفطهب اًجبم ذَاّس شس  4-2

اضجبع زازُ هی شَز.حول زستگبُ هؼیَة ثِ تؼویطگبُ ٍ ثبلؼکس زض طَضت اهکبى تَسظ پیوبًکبض  اًجبم هی شَز ٍ زض غیط ایٌظَضت 

 س ثؼْسُ کبضفطهب هیجبشس .ثِ ػْسُ کبضفطهب هی ثبشس.ّعیٌِ حول ٍ تؼویطات زستگبُ اظ هحل کبضفطهب ثطای تؼویطات ٍ ثبلؼک

ثسٍى هشبٍضُ ٍ اظ هَضَع لطازاز ( زض طَضتی کِ کبضفطهب زض عَل لطاضزاز زض ظهیٌِ تْیِ ، ًظت ، ضاُ اًساظی ٍ ثْطُ ثطزاضی  4-3

آى  ّوبٌّگی پیوبًکبض السام ثِ ایي کبض ًوبیس پیوبًکبض زض ظهیٌِ پشتیجبًی ٍ ضاُ اًساظی آى ّیچگًَِ هسئَلیتی ًساشتِ ٍ کلیِ هَاضز ذطاثی

 کبال یب ذسهبت یِ ػْسُ کبضفطهب هی ثبشس . 

ضی ٍ سرت افعاضی ًیبظ ثِ تبهیي ، جبیگعیٌی چٌبًچِ زض هست لطاضزاز پیوبًکبض تشریض زّس کِ زض ّط ظهیٌِ ًطم افعا تبصرُ :

تؼَیض لغؼبت ًطم افعاضی یب سرت افعاضی است ،هطاتت ضا ثِ کبضفطهب اػالم کطزُ تب زضطَضت تبییس کبضفطهب ، پیوبًکبض السام ثِ  یب 

شس ٍ پیوبًکبض ّیچ گًَِ تبهیي آًْب ًوبیس زض غیط ایٌظَضت هسئَلیت ػَالت ثؼسی کِ هطتجظ ثب ایي ثٌس است هتَجِ کبضفطهب هی ثب

 هسئَلیت ٍ تؼْسی ًساضز . 
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تحَیل پیوبًکبض شسُ است ثط 1( پشتیجبًی اظ ًطم افعاضّبی ػوَهی سطٍض ، سطٍیس ّب ، آًتی ٍیطٍسْبیی هغبثك پیَست شوبضُ  4-4

ص سبظهبًی ٍ ایٌگًَِ ًطم افعاضّب ػْسُ پیوبًکبض هی ثبشس ٍلی سبیط ًطم افعاضّبی ذبص هبًٌس ثبًکْبی اعالػبتی اتَهبسیَى،ًطم افعاض ذب

ثط ػْسُ پیوبًکبض ًجَزُ ٍلی هیتَاى ثب تَافك عطفیي تَسظ یک الحبلیِ هَاضز هَضز ًظط هشرض ٍ ثب افعایش هجلغ لطاضزاز زض هبزُ ششن ثِ 

 لطاضزاز اضبفِ شَز.

 ( پیوبًکبض هَظف ثِ ضػبیت ًظبم ّبی جبضی کبضفطهب ٍ حفظ اسطاض آى هی ثبشس .  4-5

(زضطَضتیکِ کبضفطهب ًیبظ ثِ ًظت ٍ ضاُ اًساظی ذسهبتی کِ ذبضج اظ هَضَع ایي لطاضزاز ثبشس ٍیب ثِ تٌْبیی یک پطٍغُ کبهل  4-6

تلمی شَز ضا زضذَاست زّس، پیوبًکبض زض پیشٌْبز لیوت هجعایی ثطای اًجبم آى اضائِ هی زّس کِ زضطَضت تبییس کبضفطهب هَاضز هَضز 

ثِ طَضتحسبة هبّبًِ ٍ ًْبیی کبضفطهب اضبفِ ذَاّس شس.زضطَضتیکِ کبضفطهب شرض حمیمی یب حمَلی  ًظط اًجبم شسُ ٍ هجلغ آى

% اظ هجلغ فبکتَض ًْبیی 15زیگطی ضا ثطای اجطای پطٍغُ ُ ای ثکبض گیطز ٍ پیوبًکبض ثؼٌَاى ًبظط یب هشبٍض کبضفطهب زض آى پطٍغُ ثبشس، 

بًکبض پطزاذت شَز.زض غیط ایٌظَضت پیوبًکبض ّیچ هسئَلیتی زض لجبل آى پطٍغُ ًرَاّس پطٍغُ ثؼٌَاى حك السؼی)ثبالسطی( ثبیستی ثِ پیو

 زاشت.

 تعهدات کارفرها  –هادُ پٌجن  

( کبضفطهب هتؼْس هیگطزز ثِ هٌظَض تسطیغ زض اهَض لطاضزاز ًوبیٌسُ یب ًوبیٌسگبًی ضا ثظَضت کتجی ٍ ثب هشرض ًوَزى هحسٍزُ  5-1

 ضٍظ پس اظ اهضبء لطاضزاز هؼطفی ًوبیس . 3ت ػولکطز آًبى ًٍْبیتبً عی هس

فمظ زضذَاستْبی کبضفطهب یب ًوبیٌسُ کبضفطهب کِ ثطاثط هَضَع لطاضزاز هیجبشس الظم االجطاء هی ثبشس. زضذَاستْب هی ثبیستی  تبصرُ:

کبض ثجت شَز.ثسیْی است پیوبً CRM ططفب تَسظ توبس تلفٌی ثب تلفي ّبی پیوبًکبض یب ثظَضت حضَضی اػالم شَز تب زض ًطم افعاض 

  پیوبًکبض ثجت شسُ است تطتیت اثط زازُ هی شَز. CRMتٌْب ثِ زضذَاست ّبیی کِ زض 

ضا  6-4ٍ  3-6ٍ 4-4، 2-4، 1-4ٍ هَاضز لیس شسُ زض ثٌسّبی  ( کبضفطهب تؼْس هیٌوبیس پطزاذت طَضتحسبة هبّیبًِ شبهل هجلغ لطزاز 5-2

 زضیبفت طَضتحسبة ، ثِ پیوبًکبض پطزاذت ًوبیس.ضٍظ پس اظ  7هٌظن ٍ حساکثط تب ثِ طَضت 
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(کبضفطهب هتؼْس هی گطزز استبًساضزّبی فٌی هَضز ًظط پیوبًکبض ضا کِ زض جْت افعایش ضاًسهبى کبض کبضفطهب هی ثبشس ضا ثِ اجطا زض  5-3

( یب تغییطات شجکِ ای یب ًطم   BACKUPآٍضز . ) هبًٌس پیشٌْبزاتی زض ذظَص سیستن ّبی تْیِ ًسرِ پشتیجبى اظ ثبًکْبی اعالػبتی ) 

( زض غیط ایٌظَضت چٌبًچِ هشکلی زض ضًٍس اًجبم کبض تَسظ پیوبًکبض طَضت گیطز کِ ثِ ایي ثٌس هطثَط هی ثبشس ّیچ گًَِ  افعاضی 

 هسئَلیتی شبهل پیوبًکبض ًوی ثبشس.

 طزاضی اظ سیستن ثِ ػْسُ کبضفطهب ذَاّس ثَز . ذسبضات ػوسی ٍ یب ًبشی اظ لظَض کبضفطهب یب کبضثطاى کبضفطهب زض ثْطُ ث تبصرُ :

 هبلغ قرارداد –هادُ ششن 

ثبشس کِ زض ظهبى ػمس  یه سبالًِثِ طَضت  بلیض ****************هغبثك هَضَع لطاضزاز هجلغ وبًکبضیحك العحوِ پ(  6-1

 گطزز. یه بفتیلطاضزاز زض

ضیبل هحبسجِ شسُ است زض طَضت افعایش ًطخ سَذت)ثٌعیي( هتؼبلجبً ًطخ  000/30ًطخ ایي لطاضزاز ثِ ًطخ سَذت)ثٌعیي(  تبصرُ:

 لطاضزاز افعایش هی یبثس.)ثٌعیي ثِ ًطخ آظاز هحبسجِ هی شَز(

ایبة ٍ شّبة  ّعیٌِ ٍلی زضّط طَضت تَافمی ثَزُثظَضت  1-4( ّعیٌِ ذسهبت جْت حضَض ثیش اظ هیعاى تَافك شسُ زض ثٌس  6-2

 آى زضیبفت هی گطزز.

( ّعیٌِ تبهیي تجْیعات یب ذسهبت هَضز ًیبظ ذبضج اظ هَضَع ایي لطاضزاز ثط ػْسُ کبضفطهب ثَزُ ٍ زض طَضتی کِ تَسظ پیوبًکبض  6-3

  زض پبیبى هبُ اضسبل ذَاّس شس . . تبهیي شَز طَضتحسبة آى

 قَُ قهرُ ) فَرس هاژٍر ( –هادُ هفتن 

ّطگبُ اجطای تؼْسات هٌسضج زض ایي لطاضزاز ثِ سجت ثطٍظ یکی اظ هظبزیك لَُ لْطُ ، ًِ تٌْب ثطای ّط یک اظ عطفیي ثلکِ ثطای (  7-1

ّط شرض حمیمی یب حمَلی زیگط ًیع غیط هوکي شَز عطفیي هیتَاًٌس ثب اػالم کتجی ؛ عی هست پبًعزُ ضٍظ کبضی ثِ هست لطاضزاز افعٍزُ 

 یب آى ضا فسد ًوبیٌس .

 پیوبًکبض ّیچگًَِ هسئَلیتی زض لجبل ذسبضات ًبشی اظ آتش سَظی ، ظلعلِ ، سیل ٍ حَازث غیط هتطلجِ ًساضز . ( 7-2
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 فسخ قرارداد  –هادُ هشتن  

ػسم اجطای طحیح ٍ کبهل ّط یک اظ هَاضز شکط شسُ تَسظ عطفیي ترلف هحسَة هی شَز ٍ عطفیي ثبیستی هطاتت ضا ثظَضت کتجی 

یکسیگط اػالم کٌٌس.زضطَضتیکِ عطفیي ًسجت ثِ ضفغ هَضَع پیش آهسُ کبضی اًجبم ًسٌّس ، هی تَاًس لطاضزاز ضا یک عطفِ یب شفبّی ثِ 

 فسد ًوبیٌس .

 حل اختالف –هادُ ًهن 

ى آًْب ضا اظ کلیِ اذتالفبتی کِ هوکي است ثط اثط اجطای ایي لطاضزاز ٍ یب تؼجیط ٍ تفسیط هٌسضجبت ٍ هفبز آى ثیي لطاضزاز ضخ زّس ٍ ًتَا

 عطیك هصاکطُ حل ٍ فظل ًوَز ، هَضَع اذتالف اظ عطیك هطاجغ شیظالح لبًًَی لبثل پیگیطی ٍ اجطا هیجبشس .

 تبادل پیواى –هادُ دهن 

ًسرِ ٍیک پیَست  ٍاحسالوتي ٍ االػتجبض تٌظین ٍهجبزلِ شس کِ ّط ًسرِ زض حکن ٍاحس ثَزُ  زض زٍ طفحِ  5هبزُ ٍ  10ایي لطاضزاز زض 

  هفبز آى ثطای عطفیي الظم االجطاء ٍاالتجبع است .ٍ 

 

 : پیواًکار ههر ٍ اهضاء                                    ههر ٍ اهضاء کارفرها :                                       

 ًام ٍ ًام خاًَادکی ًوایٌدُ :                                                                 ًام ٍ ًام خاًَادگی ًوایٌدُ : 

 سوت :    سوت :                                                                                                         

 هحل اهضاء :                                      هحل اهضاء :                                                              

 

 


