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 نرم افزاريقرارداد فروش محصوالت 
 

 طرفین قرارداد) -1ماده 
  خوانـده فروشـنده که از ایـن پـس     ..................... شرکتبه نمایندگی از    .......... .............آقاي/ این قرارداد ما بین خانم      
یر عامـل کـه از   ، مـد آقاي مرتضی نعمت اللهی به نمایندگی شرکت طراحان وب شمال می شود از یک طرف و   

 نامیده می شود از طرف دیگر، جهت انجام فعالیت هاي موضوع قرارداد، بر اساس شـرایط و مقـررات    شرکتاین پس 
 .مشروح زیر منعقد می گردد

 
 :موضوع قرارداد) 2ماده

 فروش محصوالت نرم افزاري شرکت
 :درصد تخفیف فروش قرارداد) 3ماده
 .ل خواهد بودتخفیف فروش محصوالت طبق جدول ذی ددرص

 تعرفه  تخفیف فروش ماهیانه محصوالت نرم افزاري
 درصد تخفیف  فروشتعداد

 %15 نسخه 5 تا 1
 %20  نسخه25تا  6

 %25  نسخه50 تا 25
 % 30 به باال نسخه 50

 
 

 : قیمت محصوالت نرم افزاري)4ماده 
 جدول قیمت فروش محصوالت نرم افزاري -
 

 بسته نرم افزاري پویان
 عنوان

  نرم افزار
  قابلیت هاشرح

بسته 
 1شماره

بسته 
 2شماره

بسته 
 3شماره

بسته 
 4شماره

 AMSاداري، آموزشی و پرورشی    

مدیریت 
آموزشی 
 پایه

با قابلیت تعریف مقیاس نمره و گزارش گیري در سه حالت معمولی،ماهانه و سه ماهانه ی نمرات کالسزی رارائه  
  یالس کنی جامع بي نمرات آزمون هاارائه
  دانش آموز ی انضباطي هاتی فعالهی کلارائه

  نمره انضباطکی اتوماتمحاسبه
  سواالت امتحانات لی تحل

 تقویم اجرایی آموزشگاه با قابلیت تهیه نسخه چاپی
... و گواهی اشتغال به تحصیل، کاربرگ دبیر، دعوتنامه  

، ابی امتحانات، حضور غیشماره صندل  چاپتیری در بخش مدی سطح دسترستینهای کاربر و بتینهای بفیتعر  

    

مدیریت 
آموزشی 
 پیشرفته

با سه نوع نمودار بررسی و مقایسه رشد تحصیلی با رتبه و معدل  هر دانش آموز  کارنامه ماهانهارائه  
هر دانش آموز با دو نوع نمودار بررسی وضعیت تحصیلی سال می کارنامه نارائه  

  و رسم سه نوع نمودار  در هر درسممینیم-ممین،ماکزیانگی مار،یبا انحراف مع هر کالس ماهانهمادر  کارنامه
  و رسم دو نوع نمودار  در هر درسممینیم-ممین،ماکزیانگی مار،یبا انحراف معهر کالس  نیمسالمادر  کارنامه
  یفی کي رتبه بند
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ادی کارت المپارائه  
 محاسبه میانگین کل کالس ها و کل آموزشگاه

نرم افزار 
 داناپویان

که نیاز به ثبت مجدد اطالعات را از بین برطرف و از دوباره کاري ) دانا(انتقال اطالعات نرم افزار مدارس 
) تومان50000قیمت (اطالعات رشته ها، پایه ها، کالس ها، دروس، معلمین و نمرات نیمسال . جلوگیري می کند      

 SMS پیامک
شماره 

 اختصاصی
  متناسب با بودجه مدارس3000  -  76  -  5000  -****   رقمی چهار سیالبی 14 پیامک شماره

    

پیامک 
 هوشمند

 ارتباط اتوماتیک با نرم افزار مدیریت آموزشی و عدم نیاز به ثبت مجدد اطالعات
...، معلمین و قابلیت گروه بندي و ارسال پیامک به گروه هاي مختلف کاربري مانند والدین، دانش آموزان  

SMSپاسخگویی اتوماتیک به  کارنامه هاي دریافتی از اولیا و ارسال   انضباطی و تحصیلی 
 والدین بصورت دسته جمعی موبایل روي بر کوتاه پیام بصورت انضباطی وضعیت و  ارسال دستی کارنامه

 اطالع رسانی زمان مراسم، جلسات، مسابقات و سایر رویدادهاي آموزشگاه
)روشی کم هزینه و مؤثر در تبلیغات شهري(رسال پیامک رنجی جهت تبلیغات و اطالع رسانی امکان ا  

    

  WMS وب سایت 

هسته 
 و اصلی

مدیریت 
 آموزشی

...ارائه تمامی امکانات نسخه هاي مدیریت آموزشی پایه و پیشرفته از طریق سایت آموزشگاه و عالوه بر آن  
تی وبساقیامتحانات از طر خی و تاریارائه برنامه هفتگ  

تی وبساقی و انتقادات از طرشنهاداتی پافتیدر  
  خودکار دانش آموزان ممتازی و معرفصیتشخ
  رانی نمرات توسط دبنی آنالثبت
  تی ارائه کارت وبساقی از طری مالیبازده
یلی سال تحصي دانش آموزان در ابتدانی نام آنالثبت  
  مدرسهتی وب سايگ بند و رنیکی گرافری ظاهر و تصاوتیریمد

 قابلیت تعریف نامحدود جایگاه در سایت جهت درج خبرها و تصاویر ویژه و یا سرویس هاي سایتهاي دیگر
...همچون حدیث روز، اخبار موضوعی، تصاویر مناسبتی، ساعت هاي زیباي فلش، اوقات شرعی، سخن بزرگان و  

    

مدیریت 
محتوا 
 جامع

و محتواي سایت و مدیریت منوي آبشاري متحرك امکان طبفه بندي مطالب   
با استفاده از امکانات سیستم جامع مدیریت محتوا شما می توانید هر گونه مطلب، تصویر،  انیمیشن، نرم افزار، 

E-Book .به سایت اضافه کنید... را در قالب خبر، جزوه، مقاله، پژوهش، تاریخچه، گزارش،  نمونه سؤال و...  و       

عرفی و م
 اخبار 

 نسخه ساده تر سیستم مدیریت محتوا بدون امکان طبقه بندي و منوي آبشاري
.در این سیستم تمامی مطالب در قالب خبر در سایت قرار می گیرد      

هاست و 
 دامنه

  براي آموزشگاهir.ثبت و یا تمدید یک ساله دامنه 
کسمگابایت فضا بر روي سرور قدرتمند  لینو1000تخصیص       

موعجم بسته به تومان هر قیمت تمام شده   100,000 159,000 259,000 434,000 
خدمات/ماژول/عنوان نرم افزار  تومان قیمت شرح 

اداري، آموزشی و پرورشی    نرم افزارها و ماژول هاي افزودنی بخش  AMS 

  بررسی وضعیت تحصیلی
و بررسی وضعیت براي دانش آموزان، کالس ها،  نوع نمودار سه بعدي مقایسه اي 20رسم بیش از 

 دبیران، دروس و آموزشگاه
100،000 

CDثبت و طبقه بندي کتب و  مدیریت کتابخانه طبق استاندارد دیویی و صدور کارت براي کتاب ها و گزارش امانات...  و  70،000 

 EMS نرم افزارهاي مدیریت و برگزاري آزمون ها 

ن طبقه بندي سؤاالت و پاسخ با پارامترهاي مختلف سختی،مبحث،سال،ماه با قابلیت ثبت تصاویرامکا بانک سؤاالت تشریحی  50،000 

 50،000 امکان طبقه بندي سؤاالت تستی و پاسخ با پارامترهاي مختلف سختی،مبحث،سال،ماه همراه با تصویر بانک سؤاالت تستی

 50،000  طریق اینترنت و شبکه و تصحیح خودکاربرگزاري و شبیه سازي آزمون هاي تستی از آزمون آنالین

)تصحیح خودکار(نرم افزار آزما   
تصحیح کامپیوتري پاسخنامه هاي کاغذي با قابلیت تعریف بینهایت دانش آموز در بانک اطالعاتی و 

برگه در ساعت، کارنامه و نمودار3000چاپ انواع پاسخنامه، تصحیح . دانش آموز براي یک آزمون200  350،000 
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مالی    نرم افزارهاي امور  FMS 

 حسابداري آموزشگاه

  حسابداري مجزا براي مدارس دولتی و غیرانتفاعی
 طبق مدارس مخصوص حسابداري فصلهاي سر با روزنامه و تفضیلی معین، کل، دفاتر تنظیم

گزارش و  پرورش و آموزش استانداردهاي ، کل،روزنامه هاي حساب دفاتر  و معین  زارشگ و تفضیلی   

تراز(بیالن ، و سود و زیان)مالی   سال هر 

100،000 

 100،000 تعریف سرفصل شهریه، محاسبه اقساط، یادآوري موعد قسط و چک،  پرونده مالی دانش آموز امور شهریه دانش آموزان

 100،000 محاسبه حقوق کارکنان و دبیران با در نظر گیري ساعت کار، مزایا و کسورات حقوق و دستمزد مربیان

 SMS ماژول هاي افزودنی بخش پیامک    

 50،000 --- مسابقه پیامکی

 50،000 --- نظرسنجی و رأي گیري پیامکی

 WMS نرم افزارها و خدمات جانبی و ماژول هاي افزودنی بخش وب سایت    
 25,000 طبقه بندي و آرشیو تصاویر آموزشگاه با ساخت خودکار تصویر بند انگشتی گالري تصاویر

در قالب وبالگ... واخبار شوراها  ، آموزش مجازي، مجله و روزنامه دیواري الکترونیک پیاده سازي   وبالگ دانش آموزان و معلمان  60،000 

 30،000 صندوق پیام شخصی براي تک تک دانش آموزان، والدین، دبیران و کارکنان   و صندوق پیام ماژول پیام رسان

مشاوره آنالینماژول   30،000 ماژول ارتباط با مشاور 

 100،000  کتاب الکترونیکی بازبینی شده با متن کامل1080مجموعه در حال افزایش بیش از   کتابخانه الکترونیکی

 15،000 گفتگوي دانش آموزان با یکدیگر و دبیران در وب سایت مدرسه بدون اجازه ورود به سایرین  گفتگوي آنالین دانش آموزان

از طریق سایت آموزشگاه، با قابلیت جستجو و گزارش گیري... ثبت نام اردوها، مسابقات و  آنالین ثبت نام  35،000 

 15,000 برگزاري مسابقات آنالین بدون نیاز به کاغذ با قابلیت قرعه کشی خودکار مسابقه آنالین

 15،000  بدون نیاز به کاغذ با رسم نمودار نتایجبرگزاري نظر سنجی و رأي گیري بصورت آنالین و  آنالین رأي گیري و نظرسنجی

 15,000 طبقه بندي و ارائه مقاالت دانش آموزان و دبیران در وبسایت آموزشگاه بانک مقاالت 

 60،000 بحث و گفتگوي کاربران سایت در موضوعات مختلف در سایت آموزشگاه  تاالرهاي گفتگو

صاصی، در صورت مورد پسند نبودن  قالب هاي پیشفرض سفارش طراحی قالب اخت طراحی قالب اختصاصی  60،000 

 15،000 سفارش طراحی تصویر هدر اختصاصی طراحی هدر اختصاصی
 

 تعهدات فروشنده) 5ماده 
 . محصول نمی باشدcopyrightفروشنده مجاز به حذف نام شرکت از  )1
 بـه   کثر توان راشود نسبت به فروش محصوالت نرم افزاري شرکت در حوزه فعالیت خود حدا     فروشنده متعهد می   )2

 .کار گیرد
پـس  (جهت دریافت نسخه کامل هر یک از نرم افزارها توسط  فروشنده می بایست مبلغ آن نرم افزار توسط ایشان       )3

 .به صورت نقدي به حساب شرکت واریز شود) از کسر تخفیف فروشندگی 
ي براي بازه زمانی طوالنی تـر شـرکت       در مدت زمان قرارداد و تمدید قرارداد و        فروشندهدر صورت فعالیت موثر      -)4

 .در تبلیغات خود لحاظ نماید) در محدوده  فعالیت وي(نام نماینده را به عنوان نماینده فروش فعال 
پس از عقـد قـرارداد بمنزلـه پایـان         )  ماه کاري  3به مدت   (  عدم فروش محصوالت نرم افزاري شرکت حداکثر         :تذکر

 . یک جانبه از سوي شرکت را بهمراه خواهد داشتهمکاري بوده و فسخ قرارداد بصورت
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 مدت قرارداد) 6ماده 

از آن تـاریخ از   و. به مدت یک سال شمسی خواهد بود......... .......................مدت اجراي این قرارداد از تاریخ عقد قرارداد    
 .االجرا است که در صورت رضایت طرفین قابل تمدید می باشد سوي طرفین الزم

 
 
 

 حل اختالف) 7ماده 
داور  در صورت بروز هرگونه اختالف ناشی از اجراي قرارداد، هیات حل اختالف، مرکب از نماینده شرکت، فروشـنده و    

در صـورت عـدم حـصول    . فصل آن اقدام می نمایند نسبت به حل و مرضی الطرفین، اختالف بوجود آمده را بررسی و   
 .اجع ذیصالح قانونی کشور اجرا می گرددتوافق ظرف مدت یک ماه ، موضوع به مر

 
 نشانی طرفین قرارداد) 8ماده 

 نشانی طرفین قرارداد
 ......................................................:....................................................................................................................فروشندهآدرس 
 ..........................................پــست الکترونیکــی.............. ..................نمــابر.................. ...................همــراه..... ..........................تلفــن
 ....................................................سایت

 شرکت طراحـان وب شـمال       مازندران، ساري، خیابان فرهنگ، جنب بانک رفاه، مجتمع فرهنگ،         :آدرس شرکت 
 twsh@gmail.com:     پست الکترونیکی                                                   01513118787:کستلف

 

 
به امضاي طرفین قرارداد رسـیده اسـت کـه هـر     ... ........................در تاریخ  نسخه تنظیم و2در   ماده و  8این قرارداد در  

 .کدام حکم واحد را دارد
         مهر و امضاء شرکت            امضاء فروشنده                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :مدارك مورد نیاز ضمیمه قرارداد
 )کپی جواز کسب(کپی مجوز فعالیت صنفی-1
  سوابق کاري فروشنده-2


