
 ............................... تاریخ:
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_____________________________________________________________________________ 

 بسمه تعالی  

 ( موضوع قرارداد : 1ماده
 نرم افزار ایران سازه یک نسخهفروش    

 شناسایی : به شماره (191/1 ورژنو فونداسیون  بتن آرمهترسیم سازه های ساختمانی )  

 نرم افزارهای جانبی مورد نیاز، قفل سخت افزاری و دفترچه راهنما شامل خود نرم افزار و   

 

 ( مشخصات طرفین قرارداد : 2ماده
 

 مشخصات فروشنده : 2-1
 

 .آدرس و شماره تلفن ذیل قرارداد مجموعه نرم افزاری ایران سازه، بهآقای مسعود اشرفی به نمایندگی از 

 

 )کلیّه موارد تکمیل گردد(  ر:مشخصات خریدا 2-2
 

 پدر:                        شماره شناسنامه:نام                              نام خانوادگی:           نام:                     

 شماره ثبت:              مدیرعامل:                                                                نام شرکت:           

 نشانی:      

 

 کدپستی:      

 :شماره عضویت نظام مهندسی                                       تلفن:                                             ایمیل:      

 

 معرف:                  :                                         نحوه آشنایی با نرم افزار ایران سازه      

 
 .انجام خواهد پذیرفت خریداربه  در فوق مذکورارسال بسته نرم افزاری و ارائه خدمات از طریق آدرس و تلفن    

 

 ( 3ماده
 حستتا شتتماره  کتته بتته میباشتتد  ریتتال (000/000/01میلیتتون ) هشتتتادم متعلقتتات متتاقیمتتت هتتر بستتته نتترم افتتزاری بتتا ت   

 مستتعود اشتترفی نتتام آقتتای  ب ایتتران ملتتیبانتتک نتتزد    9038-9982-8987-9819 کتتارتشتتماره یتتا  0030022012020

 واریز میگردد.
 

 مهر و امضاء فروشنده                                          ء خریدارمهر و امضا                     
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  ( تعهدات فروشنده : 7ماده
 .آموزش خریدار در نصب و راه اندازی و استفاده از نرم افزار استفروشنده متعهد به توجیه و  -

 به صورت آن رفع نقص ر نباشد فروشنده متعهد بهدر نرم افزار یا سخت افزار که ناشی از قصور خریدا هرگونه عیب ونقص -

 .)میباشد قرارداداین  عقد تاریخ از سال یک تا رایگان تعهدات مدت (رایگان میباشد

 دارد.نت به مفقود شدن قفل سخت افزاری یا سی دی های برنامه تعهدی فروشنده نسب -

 تعهدی ندارد. ارائه نسخه های آپدیت این نرم افزار بصورت رایگانفروشنده نسبت به  -
 

 

 ( تعهدات خریدار : 2ماده
 این قرارداد به شماره حسا  مذکور میباشد. 3خریدار متعهد به پرداخت مبلغ مندرج در ماده  -

 متعهد به عدم واگذاری این نرم افزار به شخص یا اشخاص دیگر میباشد. خریدار -

 مسئولیت نقشه های رسم شده و نتایج حاصل ازآن به عهده خریدار میباشد. -

نترم افتزاری یتا    برای نسخه برداری )کپی بترداری( یتا اعمتال ترییترات      و اقدام خریدار متعهد به خودداری از هرگونه تالش -

توسط خود یا هر شخص دیگری که بته نترم افتزار دسترستی      یا قفل سخت افزاری ت یا اجزاء نرم افزاراافزاری در کلیسخت

در جمهوری اسالمی ایران برخورد خواهتد  شده و طبق قوانین قضایی   میباشد، عدم پایبندی به این تعهد جرم محسو دارد

 د بود.شد و خریدار موظف به پرداخت کلیه خسارات و ضرر و زیان وارده خواه

 اء نرم افزاری و سخت افزاری با خریدار است.زمسئولیت حفظ و نگهداری هر قسمت از اج -

 
 

 

 ( 9ماده 
ماده و در دو صفحه و در دو نسخه تنظیم گردیده و هر دو نسخه آن دارای ارزش یکستان میباشتد. متدت ایتن      ششاین قرارداد در    

)فروشنده و خریدار( معتبر است. این قرارداد بته زبتان فارستی و تتابع     مضاء کننده قرارداد نامحدود و تا بقاء شخص حقیقی و حقوقی ا

 قوانین جمهوری اسالمی ایران میباشد.
 

 

 
 مهر و امضاء فروشنده                          مهر و امضاء خریدار                                    
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