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 به نام خدا

 بانی نرم افزاریقرارداد پشتقالب 

 {شماره ثبت قرارداد}شماره : 

 {تاریخ عقد قرارداد}خ : یتار

 وست : دارد    یپ

 فروش تنظیم خواهند شد.و همچنین قرارداد  ی{ بر اساس مشخصات توافق قالب موارد ذکر شده در این } توضیح :
 31/03/1398تاریخ اعتبار : 

 ن قراردادیطرف .1

سازمان کارفرما}ان یمن قرارداد یا شرکت یا  ضاء مجاز /خانم }یآقا یندگیبه نما{ نام  صاحبان ام نام و نام خانوادگی 
سممازه اعاعات سممامان  یمهندسممو شممرکت  کارفرمابه عنوان  {سمممت سممازمانی نماینده کارفرما}با سمممت { کارفرما

ل یبه شممرذ ذ کارگزارر عامل به عنوان یبا سمممت مد انیجعفر اسممدندر یآقا یندگی( به نما315606خاص  ی)سممهام

 گردد. یمنعقد م

 موضوع قرارداد .2

 نعنوان نرم افزار)ها( مثال: یک نسخه نرم افزار ساما}نرم افزار  یبانیموضوع قرارداد عبارتست از ارائه خدمات پشت
 نترنتی سازمان کارفرما وینترانت داخلی سازمان کارفرما / در دامنه ایدر سطح ا} {.....مولفه های مشتمل بر {}سوئیت

 عبق شرذ خدمات پیوست شماره یک.کارفرما { www.domain.comدرحال بهره برداری تحت دامنه 

  کارگزارتعهدات  .3

 مبلغ همین قرارداد.ازای در  1ارائه خدمات پشتیبانی موضوع پیوست شماره  .3.1

 با اخذ هزینه مجزا عبق تعرفه شرکت. 2ارائه خدمات جانبی موضوع پیوست شماره  .3.2

 افت مداتبه.یخ دریک هفته از تارین حداکثر ظرف یمابیپاسخ به مداتبات ف .3.3

شود از اعاعات، داده ها، اسناد و مدارکی که تحت عنوان محمرمانمه در اختیار وی قرارداده  یمتعهد م کارگزار .3.4

 د.ینما یا انتشار آنها خودداریمی شود، مراقبت نموده و از هر گونه افشا 

 کارفرماتعهدات  .4

 .کارگزارر وجه مراحل قرارداد بشرذ ماده شش به یپرداخت بدون تاخ .4.1

، صدور تاییدیه مراحل و کارگزاربه مداتبات  ییاختیارات کافی، جهت پاسخگممممودارای  ینده رسمینما یمعرف .4.2

 جه.یتا حصول نت کارفرمادر سازمان  کارگزارری درخواستها و مطالبات فنی، قراردادی، مالی و اداری یگیپ

 افت مداتبه. یخ دریک هفته از تارین حداکثر ظرف یمابیپاسخ به مداتبات ف .4.3

 قرارداد. ی)خارج از شهر تهران( حین اجرا کارگزارم یت ییرایاب و ذهاب، اقامت و پذیانه و امدانات ین هزیتأم .4.4

 جهت انجام موضوع قرارداد. کارگزاراز یمورد نار قراردادن اعاعات، مدارک و مستندات یدر اخت .4.5

عالیت از به حضور و فی، در صورت نمتصل به شبده یستگاه کاریو ا یزات اداریدفتر کار با امدانات و تجهتامین  .4.6

 .کارفرماط یدر مح کارگزار
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چ وجه قرارداد یبه ه کارگزارک از کارکنان یچ یبا همتعهد اسمممت تا دو سمممال پا از پایان قرارداد،  کارفرما .4.7

 اورد.یش در نیهمداری منعقد ننموده و آنها را به استخدام خو

 مدت قرارداد .5

 می باشد.{ تاریخ خاتمه قرارداد} یال {شروع قراردادتاریخ }خ یک سال شمسی از تارین قرارداد یمدت ا

 مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت .6

جمع }جمعا  کل مدت قراردادال و برای ی( ر{هزینه ماهیانه به حروف}){ هزینه ماهیانه به عدد}انه ینه خدمات ماهیهز
 .باشد یم الی( ر{جمع هزینه به حروف}){ هزینه به عدد

ماهه خدمات پشتیبانی آتی به عاوه هزینه  یکهزینه بر اساس صورت وضعیت ارسالی ماهه  یکدر ابتدای هر دوره 

 در وجه کارگزار پرداخت می گردد.ماهه قبل، توسط کارفرما  یکخدمات جانبی مازاد انجام شده در دوره ی 

مجاز به  کارگزار، حداکثر تا یک ماه پا از ارسال صورت حساببانی ینه پشتیدر صورت عدم پرداخت هز :1تبصره

ن قرارداد از عهده وی ساقط می گردد. برقراری مجدد خدمات یت و تعهد ناشی از ایقطع خدمات بوده و هرگونه مسئول

 ر است.یوسته در ادامه دوره قبل امدانپذینه ها بصورت پیتنها با پرداخت هز

  یقانونو اضافات کسور  .7

 ر ارزش افزوده، عبق ضرایب قانونی اضافه می شود.ات بیبه جمع مبلغ هر صورت وضعیت، عوارض و مال .7.1

سپرده ب %5از هر مرحله پرداخت  .7.2 شود کسر ن اجتماعی یمه تامیبابت  پا از پرداخت مرحله آخر و در که می 

 خواهد شد.مسترد  کارگزارن اجتماعی به یمه تامیکسور بن اجتماعی، یقبال ارائه مفاصا حساب تام

 قانون قرارداد .8

د مشمول قانون منع مداخله ینما یاعام م کارگزاربوده و  یاسام ین کشور جمهوریث تابع قوانیهر ح ن قرارداد ازیا

ک از اشخاص یچین قرارداد را به هیباشد و منافع ا یآن نم یه هایو اصاح 1337ماه ید 22کارکنان دولت مصوب 

 د.خواهد کرقبول نن قرارداد یا آنان را به شرکت در ایمشمول قانون مذکور انتقال نداده 

 فسخ قرارداد  .9

 :استفسخ قابل ر قرارداد یط زیشرا در

 ز مشخص خواهد شد.یه حساب نیو نحوه تسو خاتمهط ین صورت شراین که در ایبا توافق عرف فسخ قرارداد .9.1

 یمافت تمذکر کتبیاز در ید و ظرف ده روز کاریمفاد آن تخلف نما یاجرا ن قرارداد دریازعرف یدیده یدرصورت .9.2

ت تواند با ارسال اظهارنامه نسب یگر میا ارائه پاسخ مقتضی اقدام ندند، عرف دیگر نسبت به رفع آن یاز عرف د

 د. یبه فسخ قرارداد اقدام نما

ن یار عرفیخارج از اخت یا هر گونه عواملیل، زلزله، و یس ر مترقبه مانند جنگ،یدر صورت بروز هر گونه حوادث غ .9.3

 می شود.خود فسخ  یسازد قرارداد به خود یدن مر ممیکه ادامه کار را غ

سخ قرارداد، هزینه خدمات  .9.4 صورت ف سخ، در  شده تا زمان ف ساس انجام  ارزیابی مورد توافق عرفین یا در بر ا

 پرداخت می شود.  کارگزاربه صورت اختاف، عبق ارزیابی کمیته حل اختاف، 
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 حل اختالف .10

قرارداد، بدوا موضوع توسط کمیته حل اختاف، مرکب از دو نماینده از هر عرف میان عرفین  اختاف در صورت بروز

ایران صالح  اسامیمحاکم قضایی جمهوری مشدل،  حل و یک کارشناس مورد قبول عرفین، رسیدگی و در صورت عدم

 به رسیدگی می باشند.

 ضمائم قرارداد  .11

 باشد عبارت است از:  ینفک آن میضمائم قرارداد که جزء ال

 شرذ خدمات پشتیبانی  -1وست شماره یپ .11.1

 شرذ خدمات جانبی  -2وست شماره یپ .11.2

 ن قراردادیطرف ینشان .12

 ،، عبقه دوم215، شمممماره (ید دسمممتگردیابان شمممهیابان ظفر )خیخ یابتدابزرگراه مدرس،  ،هرانت: کارگزار ینشمممان

 22906448تلفن:    .1919814718 یکدپست
  {آدرس رسمی کارفرما}: کارفرما ینشان

 {تلفن تماس کارفرما}تلفن: 

ر یید خود را پانزده روز قبل از تغیجد ید نشانیر دهد باییخود را در مدت قرارداد تغ ین قرارداد نشانیاز عرف یدیهرگاه 

فوق  یشانه مداتبات به نیگر اعام نشده است کلید به عرف دیجد یکه نشان یگر اباغ کند و تا وقتیکتبا به عرف د

 گردد. یم یشد و تمام آنها اباغ شده تلقارسال خواهد 

 نسخ قرارداد .13

مجاز و  یه صممفحات به امضمماینسممخه که کل {3} ی، ع{صممفحه 9در  ژضمم 2و تبصممره  1ماده و  13}ن قرارداد در یا

 ه نسخ آن اعتبار واحد دارد.یکل ومنعقد گردید است ده ین رسیتعهدآور عرف
 ** پایان متن صفحه **
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 نرم افزار پشتیبانی قرارداد 

 براساس سطح سرویس استانداردنرم افزار خدمات پشتیبانی شرح  -  1پیوست شماره 

 خدمات پشتیبانی:شرح  .1

 می شوند.  یی( که در عول دوره بهره برداری شناساBug)نرم افزار اهای رفع خط .1.1

 شرایط تعرفه رسمی مطابقد یگان و ارائه نسخه های جدیارائه نسخه های بروز رسانی شده نرم افزار بصورت را .1.2

هستند که در اثر  ییهای بروز رسانی شده، نسخه هامنظور از نسخه. {درصد تخفیف 30با لحاظ } کارگزار

رات ساختاری و عملدردی منتشر می شوند. منظور از نسخه ییدر نرم افزار و بدون تغ یر و اصاحات جزئییتغ

 ا عملدرد نرم افزار منتشر می شوند. یاختار رات عمده در سییهستند که با تغ یید، نسخه هایهای جد

انه از عریق سام{ }پشتیبانیتوسط مرکز تماس }بانی کارفرما یدرخواستهای خدمات پشتپاسخگویی به  .1.3

 {.در ساعات اداری{ }ینگتیدت

 پاسخگویی تلفنی، راهنمایی و رفع اشدال کاربر نماینده کارفرما. .1.4

 شرایط خدمات پشتیبانی: .2

 سقف زمانی ندارد. ،نرم افزاررفع خطای جهت زان ارائه خدمات یم .2.1

  کارفرما به شرذ زیر خواهد بود: رسمی، از زمان اعام نرم افزارزمان رسیدگی به خطاهای  .2.2

 زمان رسیدگی (Bugنوع خطا )

ح در هسته نرم افزار یا سرویا های آن به یخطای حاد )عملدرد ناصح

 .)که اجرای نرم افزار به عور کامل دچار وقفه گردد ینحو

 )رسیدگی ساعت اداری(

 ساعت  2پاسخ به تماس : 

 ساعت 8بازیابی سیستم : 

 روز 3رفع کامل خطا : 

ح در هسته نرم افزار یا سرویا های آن به یخطای مهم )عملدرد ناصح

که اجرای بخشی از نرم افزار دچار وقفه گردد اما کل نرم افزار در  ینحو

 .)حال اجرا باشد

 )رسیدگی ساعت اداری(

 ساعت  4پاسخ به تماس : 

 روز 2بازیابی سرویا : 

 روز 6رفع کامل خطا : 

، خروجی ناصحیح، گزارش ناصحیح، یاتیخطای عادی )اشدال عمل

اختال شده اما باعث توقف نمایش ناصحیح یا سایر مواردی که باعث 

 عملدرد جاری نشده اند(.

 )رسیدگی ساعت اداری(

 ساعت  8پاسخ به تماس : 

 روز 3بررسی خطا: 

 رفع کامل خطا : نسخه بعدی

 )رسیدگی ساعت اداری( سایر درخواست هارسیدگی به 

 روز    2پاسخ به تماس :

 روز 8بررسی و اعام برآورد: 

مبنای محاسبه زمان رسیدگی . ساعت، ساعت اداری و منظور از روز، روز کاری استدر جدول فوق منظور از  .2.3

شنبه تا چهارشنبه( به استثنای روزهای تعطیل می  16تا  8در ساعات اداری )کارفرما  رسمیزمان اعام از 

بدار  باشد، و در صورت ثبت درخواست خارج از ساعات اداری، مبنای محاسبه زمان رسیدگی از ابتدای شروع
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 جانبیدر خارج از ساعات اداری به صورت خدمات به درخواست ها اولین روز کاری بعدی خواهد بود. رسیدگی 

 مطابق هزینه کارشناسی پیوست شماره دو محاسبه خواهد گردید. و 

به عنوان بروز خطای نرم افزار به شرکت ارجاع شود، اما در جریان رسیدگی در صورتی که وقوع رویدادی  .2.4

خطای نرم افزار نبوده و دالیل دیگری از قبیل مدیریت یا کاربری ناصحیح  ،مشخص شود دلیل وقوع رویداد

نرم افزار، اختاالت سخت افزار و شبده و ... دلیل امر بوده است، تعهدات زمانی فوق از کارگزار ساقط شده و 

ارشناسی پیوست شماره دو محاسبه جانبی و مطابق هزینه کزمان صرف شده جهت رسیدگی، به عنوان خدمات 

 خواهد گردید.

پاسخگویی تلفنی )با عول زمان تماس محدود( جهت راهنمایی و رفع اشدال نماینده کارفرما در استفاده بهینه  .2.5

از نرم افزار پیش بینی گردیده است و در صورت عدم تدافوی راهنمایی تلفنی، جلسات آموزش در چارچوب 

 ارائه می شود.نه کارشناسی پیوست شماره دو و مطابق هزیخدمات جانبی 

که قبا  مسیستواجد شرایط کارفرما )فردی ثابت با نقش مدیر نماینده خدمات پشتیبانی منحصرا به یک نفر  .2.6

به سایر کاربران سازمان پشتیبانی کارگزار از ارائه خدمات . ارائه می شودآموزشهای نرم افزار را گذرانده است( 

 کافرما است. سیستمپاسخگویی به سایر کاربران بر عهده مدیر  معذور است. ،شرایط یا نماینده فاقد

ضرورت دارد نماینده کارفرما قبل از دریافت راهنمایی و مشاوره تلفنی به راهنمای نرم افزار مراجعه نماید.  .2.7

 ار ارائه می شود. مشاوره، راهنمایی و رفع اشدال تلفنی کاربران با فرض آگاهی از محتوای راهنمای نرم افز

( با sshبه سرور از عریق ) کارگزاردریافت خدمات پشتیبانی و گارانتی، مستلزم برقراری دسترسی راه دور  .2.8

 است. کارفرماحق دسترسی مدیریت، توسط 

عدم تامین سطح دسترسی الزم به صورت راه دور، ضمن کاهش سطح سرویا و افزایش حداقل زمان : 1تبصره 

 محاسبات هزینه پشتیبانی را نیز افزایش خواهد داد. پاسخگویی، مبنای

مدیریت گروههای کاربری و کاربران و حقوق ، سیستممدیریت اعم از از نرم افزار بهره برداری و مدیریت، اجرا  .2.9

 و موارد مشابه بر عهده کارفرما است. دسترسی، تامین محتوا و ورود اعاعات

ربندی پیدسیستم عامل و نرم افزارهای پایه، سرور و میزبانی وب،  شبده،نگهداری بستر اجرا اعم از تامین و  .2.10

 است. کارفرماعهده  رب و موارد مشابهو بازیابی بان یپشتنسخه ه یتهو پایش امنیتی، 

 است. کارگزارعبق تعرفه خدمات  ،نه مجزایر خدمات مازاد بر موارد فوق مستلزم پرداخت هزیسا .2.11

بر روی یک سیستم سالم عاری از هرگونه که عملدرد ناصحیح نرم افزار، عبارت است از نرم افزار خطای  :2تبصره 

 ویروس و تداخل با سایر نرم افزارها و یا مشدات سخت افزاری، نمایان باشد. 

ماک عملدرد صحیح نرم افزار انطباق با مشخصات و امدانات اعام شده و پذیرفته شده نرم افزار است.  :3 تبصره

طابق نرم افزار با نیازهای کارفرما و مشدات ناشی از کاربرد ناصحیح توسط کاربران و اشداالت ناشی از عدم ت

 گردد.تلقی نمینرم افزار محیط اجرایی مانند سخت افزار، شبده، سیستم عامل، ... به عنوان خطای 
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 کارفرمانده ینما

 جعفر اسکندریان
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موارد ذیل در محدوده ارائه هرگونه خدمات مرتبط با حوزه راهبری سرور و زیرساخت از جمله  :4تبصره 

در عین حال انجام این اقدامات از سوی خریدار )راسا یا از  تعهدات خدمات پشتیبانی نرم افزار نمی باشد.

 رد:عریق قرارداد مجزا با این شرکت یا اشخاص ثالث( جهت حفظ پایداری سرویا ضرورت دا

 .پایش و بررسی و رفع اشداالت احتمالی سرور که در نتیجه اختال نرم افزارهای پایه سرور رخ می دهد 

 این شرکت(با هماهنگی قبلی با ) پایه سرور ینرم افزارهایا بروزرسانی  یراه انداز و نصب. 

 نبع.کد م و پایگاه دادهها، فایلگیری خودکار روزانه از پشتیبان  نظیم و اعمینان از صحت عملدرد رویه هایت 

 .انتقال و نگهداری نسخ پشتیبان از سرور به رسانه ماندگار بر اساس استراتژی مناسب و کنترل صحت آنها 

 .بازبینی ماهیانه سرور جهت بررسی صحت عملدرد پشتیبان گیری، وضعیت سرور و رفع مشدات احتمالی 

  فزارهای پایه سروراعمال تنظیمات و پیدربندی امنیتی نرم ابررسی و. 

 .پایش و بررسی کارایی سرور و مصرف منابع آن 

  منظور از نرم افزارهای پایه سرور، نرم افزار( وب سرورApache ،) نرم افزار( پایگاه دادهMySQL ،) و نرم

 می باشد. PHP نرم افزار و( Linux)سیستم عامل افزار 

 ** پایان متن صفحه **
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 کارفرمانده ینما

 جعفر اسکندریان

 نماینده کارگزار
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 نرم افزارقرارداد پشتیبانی 

 پشتیبانی نرم افزار جانبی خدمات  -  2پیوست شماره 

 دمات جانبی:خ .1

 ه می شود:ئارا 2قیمت بند به درخواست کارفرما و با پرداخت هزینه مجزا عبق تعرفه ذیل  خدمات جانبی

 .قرارداد 1ات پیوست شماره رحضوری مازاد بر تعهدیهرگونه خدمات حضوری و غ .1.1

 و سایر جلسات مورد تقاضای کارفرما. مشاوره، برگزاری جلسات آموزش .1.2

 پ، اسدن، ... (.یخدمات آماده سازی و ورود اعاعات به نرم افزار )اعم از تا .1.3

 یدر نما راتیید، تغیجد یدیگراف یا، عراحی نمایثابت و پو یدیشامل عراحی المانهای گراف یدیخدمات گراف .1.4

 موجود. یدیگراف

رات دسته ای ییداده، تغ import/exportل داده، یل تبدینرم افزار از قب گاه دادهیم بر روی پایات مستقیعمل .1.5

 گاه داده.یو موردی بر روی رکوردهای پا

 شناخت و تحلیل نیازمندیهای جدید کارفرما. .1.6

 .رات سفارشی در نرم افزارییانجام توسعه و تغ .1.7

 پیاده سازی فرم و فرآیندهای الدترونیدی. .1.8

 ا سامانه های دیگر.پیاده سازی ارتباعات یدپارچگی ب .1.9

 تهیه هر نوع گزارش و مستندات به درخواست کارفرما. .1.10

 مجدد نرم افزار در صورت لزوم. یدر بندینصب و پ .1.11

 سرور. یبر روسیستم عامل و نرم افزارهای پایه و تنظیمات  یدر بندینصب و پ .1.12

ر مترقبه، یکه در اثر حوادث غا رفع اشداالت رخ داده در اعاعات، در مواقعی یابی اعاعات یتاش در جهت باز .1.13

ستم دچار خرابی یگری )بجز اشداالت مربوط به نرم افزار( داده های سیل دیا هر دلیسهل انگاری کاربران 

 ر باشد.یشده باشند، در حدی که به لحاظ فنی امدانپذ

 خدمات جانبی:تعرفه قیمت  .2

 خدمات جانبی از نظر پرداخت هزینه به دو گروه تقسیم می شوند:

 خدمات جانبی که مطابق جدول زیر قمیت معین دارند:  .2.1

 قیمت )ریال( عنوان خدمت

یک نوبت نصب و پیدربندی زیرساخت نرم افزاری پایه شامل )سیستم عامل، 

  dedicatedیا  virtualپایگاه داده، وب سرور( بر روی سرور 

000/000/40 

 

 000/000/30 و مولفه های وابسته سامان سوئیت یک نوبت نصب و پیدربندی اولیه 

 پورتال عراحی نمای گرافیدی استاندارد 

 )عرذ عمومی / سرصفحه اختصاصی(

 000/000/30یک زبانه 

 (000/000/15)هر زبان اضافه 

 پورتال عراحی نمای گرافیدی ویژه

 (مشترک سرصفحه اختصاصیصفحات داخلی: /  صفحه اصلی: اختصاصی)

 000/000/70یک زبانه 

 (000/000/30)هر زبان اضافه 
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 راه اندازی اولیه زیرپورتال شامل : 

 ایجاد زیرپورتال بر اساس ماژولهای منتخب از پورتال اصلی 

 ایجاد ساختار محتوا و سرفصل های اعاعاتی 

 پیاده سازی چیدمان صفحه اصلی 

 )عراحی سرصفحه نمای گرافیدی )منطبق بر پورتال اصلی 

000/000/95 

 

 راه اندازی کامل زیرپورتال شامل : 

  راه اندازی اولیه زیرپورتال 

  تعریف کاربران و تنظیم حقوق دسترسی 

  حدود( صفحه 30ورود اعاعات محتواHTML ) 

  ساعت  4آموزش راهبر پورتال به مدت 

000/000/145 

 تبصره :

ورود اعاعات با حجم بیشتر، ساعات آموزش 

قالب تعرفه  اضافه و سایر خدمات تدمیلی در

 خدمات کارشناسی محاسبه و افزوده خواهد شد.

 000/500/1هر ثانیه  (Flash intro)عراحی انیمیشن صفحه معرفی 

  HTMLبارگزاری اعاعات و صفحه آرایی 

 بدون گرافیک( A4) معادل محتوای یک صفحه 

000/500/1 

 ریال 000/000/40ماهانه  خدمات راهبری و نگهداری سرور )با سطح سرویا استاندارد( 

 * در صورت نیاز کارفرما به نصب سامانه های نرم افزاری تدمیلی )امنیتی، پایش،...(، هزینه مجزا محاسبه خواهد گردید.

نجام اصرفا هزینه نصب نرم افزار و  "و مولفه های وابسته سامان سوئیت نصب و پیدربندی اولیه  "هزینه اعام شده برای  *

مجدد  برقراری (، و restoreنصب مجدد پروژه های اجرا شده، هزینه برگرداندن اعاعات )برای را شامل می شود. لیه تنظیمات او

 اشد.باتصاالت یدپارچگی قبلی با سیستم های نرم افزاری خریدار، مشمول هزینه خدمات مازاد، براساس نفرساعت صرف شده می

سطح سرویا پایین تر یا باالتر از سطح سرویا استاندارد، امدان پذیر بوده اما دارای نگهداری سرور، با راهبری و ارائه خدمات  *

 تی است.وهزینه متفا

سب یا کپیاده سازی ماژول های محتوایی ، پیاده سازی فرم و فرآیند های الدترونیدیمانند ) خدمات جانبیسایر  .2.2

 Mirror  ،Backupنصب و پیدربندی سرور ارتباعات یدپارچگی، تبدیل و انتقال داده، پیاده سازی ، جدیدو کاری 

Server ... ، ) محاسبه می شوندمطابق جدول زیر نیروی صرف شده  /نفرماهبر اساس نفرساعتکه : 

 قیمت )ریال( عنوان خدمت

 خدمات کارشناسی پشتیبانی:

 سال سابقه کار( 3)کارشناس پشتیبانی با تحصیات کارشناسی و  

  نرم افزارو کاربری  راهبریآموزش  

 پشتیبانی یا رفع اشدال 

 ورود، بارگزاری یا ویرایش داده و محتوا در نرم افزار 

 000/800/1ساعتی 

 خدمات کارشناسی توسعه و برنامه نویسی:

 سال سابقه کار( 6تحصیات کارشناسی و )کارشناس توسعه و برنامه نویسی با 

  توسعه و تغییرات نرم افزار 

  توسعه و تغییرات گرافیدی 

 تبدیل و آماده سازی اعاعات 

  )آموزش های تخصصی )راهبری سرور، توسعه پذیری، یدپارچه سازی 

 تنظیمات سرور و امور فنی میزبان وب 

 000/500/2ساعتی 

 000/200/3ساعتی  رنامه نویسی ارشد:خدمات کارشناسی تحلیل و عراحی و ب
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 سال سابقه کار( 9)کارشناس تحلیل و عراحی با تحصیات کارشناسی و 

 تحلیل و عراحی معماری محتوا 

 تحلیل و عراحی نیازمندیهای نرم افزاری جدید 

 توسعه و تغییرات پیچیده در نرم افزار 

 خدمات مشاوره، مدیریت پروژه و امنیت:

 سال سابقه کار( 12کارشناسی ارشد و  یا)کارشناس تحلیل و عراحی با تحصیات کارشناسی 

  مدیریت پروژه 

 مشاوره تخصصی 

 خدمات امنیت سرور و نرم افزار 

 000/000/4ساعتی 

 *نرم افزارو راهبری کاربران استقرار نیروی مقیم با تخصص پشتیبانی 

 سال سابقه کار( 3 )کارشناس پشتیبانی با تحصیات کارشناسی و

 000/000/125ماهیانه: 

 

 *کاربرد استقرار نیروی مقیم با تخصص پیاده سازی فرم، فرآیند و 

 سال سابقه کار( 6)کارشناس توسعه و برنامه نویسی با تحصیات کارشناسی و 

 000/000/250ماهیانه: 

 

هزینه های فوق با کلیه  خدمات کارشناسی خارج از شهر تهران یا خارج از ساعات اداری

 درصد افزایش 40احتساب 

ساعت در هفته( در محیط کارفرما و تحت مدیریت کارفرما، با حق  44استقرار نیروی مقیم به صورت تمام وقت روزکار ) *

 استفاده از تعطیات و مرخصی استحقاقی و سایر شرایط قانون کار صورت می پذیرد.
 ** پایان متن صفحه **

 


