
 

 آيين نامه فروشندگان نرم افزار

 
 :تعاريف و قوانین عام 

  .صنف رايانه و ماشینهای اداری كمیسیون فني اتحاديه :كميسيون مربوطه 

 .اتحاديه صنف رايانه و ماشینهای اداری :دورــع صـمرج

 .پروانه كسب از اتحاديه صنف رايانه و ماشینهای اداری :ي ـوز صنفــمج

 .صنف رايانه و ماشینهای اداریكمیسیون رسیدگي به شكايات اتحاديه   :ع شكايت ــمرج
  .مي باشد اتحاديهاز عرضه و توزيع ملزم به دريافت مجوز از  لتبلغ در جرايد قبو  هر گونه استفاده از تراكتهای تبلیغاتي

اتحاديه                   اطالع صورت كتبي به حل فعالیت بايد به روز در م 51، بسته بودن موقت بیش از  تعلیق در كار  ، ، ترك فعالیت هر گونه جابجايي

 .رسانده شود

شود                               هاتحاديه رساندبه اطالع تخفیف باالتر از عرف بازار بايد به صورت كتبي  ، ، حراج عرضه هر گونه محصول به صورت فروش فوق العاده

 . ردد در غیر اينصورت بعنوان تخلف محسوب خواهد شدمجوز كتبي از اتحاديه اخذ گو 

 :نرم افزار-1

رد يك برنامه كامپیوتری شامل مجموعه ای از دستورالعملها كه با هدفمندی خاصي در كنار يكديگر قرار گرفته اند تا نمايانگر خواسته های مو
 .تحقق اهداف از قبل تعیین شده دارند نظر باشد كه با در اختیار گرفتن مجموعه ای از منابع سخت افزاری سعي در

 :نصب نرم افزار -2

 .هايي كه بستر مهیا برای آن دارد Deviceپیاده سازی نرم افزار بر روی  

 : فروشنده نرم افزار -3

وش و عرضه نرم در رسته نرم افزار فعالیت نمايد واقدام به فرنین جاری در قانون نظام صنفي صرفاً شخص حقیقي يا حقوقي كه مطابق با قوا
 .د و دارای مجوز صنفي مي باشد نافزار و ارائه خدمات اقدام مینماي

 :نرم افزارهاي آموزشي و كاربردي به زبان فارسي -4

اين محصوالت دارای كد ثبت محصول از سازمان های ذيربط میباشند كه در اين سازمان نوع محصول ، تولید و منتشر كننده و مشخصات  -
میزان تخفیف قیمت اين . ر ثبت میگردد، لذا قیمت آن نیز در كل كشور ثابت بوده و تغییر در قیمت تخلف محسوب میشودكلي نرم افزا

ر محصوالت برای فروشندگان ، بر مبنای هزينه تولید، عدم ارائه خدمات حضوری دور از مبدا ، محدود بودن زمان استفاده و در برخي موارد غی
 .عمال میشوندقابل برگشت بودن محصول ا

اين محصوالت به دلیل وجود شركت پشتیباني كننده و ثبت قانوني مطابق قوانین كشوری غیر قابل كپي برداری بوده و كپي برداری از آنها  -
 .سواستفاده تلقي شده و پیگرد قانوني دارد

سیستم های كامپیوتری خود را از انجام خدمات پشتیباني مبرا تولید كننده نرم افزارها  در قبال قديمي شدن يا عدم كاركرد بر روی برخي از  -
دانسته و هیچ گونه تعهدی در قبال تعويض يا مرجوع از خريد را متقبل نمیشوند، لذا فروشندگان در صورت عدم تعهد تولید كننده هیچ گونه 

 .مسئولیتي نخواهند داشت

 . نرم افزارها بايد از ناحیه تولید كننده اعالم شود مدت زمان خدمات پس از فروش و گارانتي اينگونه -1تبصره 

 .در صورتي كه مدت زمان خدمات و ارايه اينگونه نرم افزارها تمام شده باشد از ناحیه فروشندگان هم سلب میشود -2تبصره 

 .تخفیف توزيع كنندگان براساس درصد اعالم شده توسط تولیدكنندگان تعیین مي گرددمیزان  -3تبصره 

 :موعه نرم افزارهامج-5

مجموعه نرم افزارها به مجموعه لوح يا لوح هايي گفته میشود كه حاوی تعداد بیش از يك برنامه در داخل كشور  با اخذ مجوز از مراجع 
 ( در پشت بسته بندی قیمت درج شده است) ذيصالح بسته بندی و عرضه میشوند كه قیمت فروش آنها در كل كشور ثابت بوده 

 

 

 



 

 

 :نرم افزارهاي اورجينال -6
قیمت اين كاال همواره در يك برهه زماني در تمام . قیمت اين دسته از نرم افزارها به صورت جهاني بوده و بر اساس میزان ارز محاسبه میشود

 .جهان ثابت بوده و ارزان يا گران فروشي در صورت داشتن نماينگي رسمي تخلف محسوب میشود
ی اورجینال كه در كشور دارای نماينده رسمي نیستند، بصورت توافقي با مشتری شامل هزينه خريد با ارز رايج، هزينه آن دسته از نرم افزارها

 .ود كه به قیمت توافقي عرضه مي گرددارسال و سود خريد محاسبه میش

 

 شرايط و آيين نامه 
مطابق با قیمت درج شده روی ( اورجینال)دارای مجوز  فروشندگان موظف هستند كه محصول نرم افزاری را برای محصوالت بسته بندی-5

 (حق تغییر در قیمت پكیج را ندارند.)هرگونه تغییر در قیمت تخلف محسوب میشود. بسته بندی عرضه كنند

 .فروشندگان موظف هستند مشتری را پیش از فروش كاال از نوع محصول و نوع خدمات پشتیباني آگاه كنند-2

 .ارائه كنند به مشتری مندرج در آيین نامه، مطابق با قوانین صدور فاكتور  یند در قبال فروش نرم افزار، فاكتورفروشندگان موظف هست-3

در صورت مطابقت اين خدمات با )  .ارائه نمايند خدمات اعم از نصب و غیره به مشتری ، فروشندگان موظف هستند در قبال دريافت هزينه-4
 ( قوانین اين آيین نامه

فروشندگان موظف هستند در صورت معیوب بودن نرم افزار مطابق با قوانین سرفصل شرايط تعويض آيین نامه نسبت به تعويض آن اقدام -1
  .نمايند

 .نصب مفاد آيین نامه  مربوط به گارانتي و خدمات در محل فروشگاه الزامي است-6

برگه ممهور به مهر فروشگاه با امضا فروشنده كه در قبال خريد يا ارائه خدمات به مشتری داده میشود و نسخه دوم آن در  :فاكتور خريد -7
 .محل فروشگاه نگهداری میشود

 :موارد زير باشد شاملفاكتور خريد بايد 
 .نام و نام خانوادگي مشتری -

 .مشخصات كاال -

 .تاريخ عرضه محصوالت يا خدمات -

 .هنگام عرضه شرايط فیزيكي -

 .شرايط خدمات پس از فروش -

كاالی فروخته شده پس از رويت خريدار، صحیح و سالم تحويل گرديده و  "تايید كتبي مشتری در قبال خدمات با عبارت درج شده  -
 .در فاكتور خريد "پس گرفته نمیشود

 :  شرايط صالحيت جهت فعاليت در رسته نرم افزار

 .فني اتحاديهآشنايي با نرم افزارهای عمومي و مهارت در استفاده از آنها و احراز تايیديه از كمیسیون -5

 . يا معادل آن( IT)دارا بودن مدرك فني -2

 .متر مربع 9حداقل فضا برای فعالیت -3

مي باشد جز مواردی كه بر اساس قوانین مصوب ب ( فروشگاه يا شركت )آن در مكان فعالیت  از فعالیت در رسته های ديگر كامپیوتر يا غیر-4
 .ممنوع است

 .رعايت كلیه مفاد مندرج در اين آيین نامه و قوانین نظام صنفي-1

 .نصب آيین نامه مرتبط در محل فروشگاه به شكلي كه به رويت مشتری برسد-6

 .اشخاصي كه قبل از اجرای اين آيین نامه، مجوز دريافت كرده اند، برای تمديد آن موظف به اخذ تايیديه از كمیسیون مربوطه  میباشند -7

 .در هنگام فروش سیستم و يا فروش قطعه بالمانع و در غیراينصورت ممنوع مي باشد در فروشگاههای سخت افزاری نرم افزار نصب:  تبصره
 
 
 
 
 



 

 

 :خدماتشرح 
 .نصب نرم افزارهای عمومي و تخصصي

 .نصب نرم افزارهای ويژه مانند نرم افزارهای صنايع
 .ويروس زدايي

 .نصب هرنوع سیستم عامل شامل گروه ويندوز و غیر ويندوز
 .فروش سیستم عامل های مخصوص سرور خانواده ويندوز

 .،يونیكس و مكینتاشفروش سیستم عامل های مخصوص سرور خانواده يونیكس شامل لینوكس
 .فروش نرم افزارهای سرويس های ويژه برای سیستم عامل های سرور، شامل خانواده ويندوز و ديگر خانواده ها

 .فروش نرم افزارهای مرتبط با شبكه
 .نصب درايورها
 .نصب بازی ها

 .آماده سازی هارد ديسك
 .ارتقا نرم افزاری

 .از كامپیوترهای شخصي تهیه نسخه پشتیبان با درخواست كتبي مشتری
 .ثبت سفارش توسط مشتری جهت تهیه و ارائه نرم افزارهای خاص 

 :اياب و ذهاب
ير در مواردی كه خدمات در خارج از محل فروشگاه انجام میپذيرد بابت هزينه اياب و ذهاب ، نرخ خدمات و استفاده از لوازم جانبي به صورت ز 

 :محاسبه میگردد
 .نرخ خدمات= نرخ خدمات(+ حداقل يك ساعت)هزينه نفرساعت صرف شده در مسیر اياب و ذهاب + هزينه وسیله نقلیه

 .میزان نرخ فني پايه  تقسیم بر تعداد روزهای ماه تقسیم بر هشت ساعت كار روزانه: ساعت برابر است با -هزينه نفر
 .هزينه های فوق مشمول آموزش نصب و اجرای نرم افزار نمیشود: تبصره

  :گارانتي و پشتيباني محصولشرايط 
                داشته باشد به شرط اينكه نرم افزار راتقاضای ارتقا خريدار يا  گردد و چنانچه نرم افزارخريداری شده بعد از مهلت تست دچار ايراد و اشكال

به نشاني واحد خدمات و گارانتي كه در پكیج نسبت به ارسال نرم افزار و يا مراجعه بايستي خريدار ، باشددارای شرايط گارانتي و ارتقا نرم افزار 
 .اقدام نمايدباشد  نرم افزار مي

، در صورتي كه پكیج نرم افزار فاقد هرگونه نشاني خدمات و گارانتي باشد در صورتي كه فروشنده نرم افزار را با گارانتي ارايه كرده باشد:  تبصره
 .از خرابي و ايراد نرم افزاری به فروشنده باز میگرددمسئولیت ناشي 

، خدمات پس از فروش و  ارتقاءبه عهده شركت تولید كننده بوده و ، خدمات پس از فروش و پشتیباني نرم افزارهای ايراني تنها  ارتقاء 
 .باشد پشتیباني نرم افزارهای اورجینال به عهده نمايندگي اصلي مي

خرابي نرم افزار از سوی مشتری، نصب برنامه جهت تعیین خرابي محصول بر روی سیستم های فروشگاه مالك بوده  در صورت ادعای: تبصره
 .باشد و در صورت سالم بودن نرم افزار مشمول هزينه مي

              كلي بصورت لوحمگر اينكه ) شوند و مشمول مهلت تست هم نمي ه مشمول گارانتي تعويض نمي باشندلوح های حاوی مجموعه برنام
 (خراب باشد 

 .باشد حمل و نقل تا محل فروشگاه بر عهده مشتری مي هزينه های مرتبط با انتقال و
، مشتری موظف است از اطالعات روی سیستم خود قبال  در مورد سیستم های مشتری كه جهت نصب برنامه به فروشگاه انتقال مي يابند

ولي اطالع رساني در اين . ) اه در قبال اطالعات موجود روی سیستم مشتری مسئولیتي نخواهد داشتفروشگ. نسخه پشتیبان تهیه كرده باشد
 .(توسط فروشنده انجام شود و از مشتری نامه كتبي گرفته شودبايستي موضوع 

 .باشد ، تنها به عهده مشتری مي مسئولیت حفظ و نگهداری اطالعات شخصي در هنگام ارايه دستگاه به فروشگاه
 .باشد زينه ارسال به محل خارج از فروشگاه اعم از محدوده شهری يا كشوری بر عهده مشتری ميه
 .شود تلقي مي مورد تايید مشتری نرم افزار عرضه شده كه به صورت غیر حضوری خريداری شده است، از لحاظ شرايط گارانتي و خدمات 

 



 

 

 

 

 :شرايط تعويض بسته نرم افزاري

 (در بسته و نرم افزار)ظاهری محصول عدم تغییر در شكل 
 (مهلت تست)ساعت  44خريداری شدن محصول در كمتر از 

 ارائه فاكتور خريد

 :شرايطي كه نرم افزار از ارايه خدمات تعويض يا مرجوع ازفروش خارج ميشود

 (در بسته و نرم افزار)تغییر در شكل ظاهری محصول 
  .برگشت از فروش پس از سپری شدن مهلت تست

 .يا قفل سخت افزاری( كد فعال سازی)فعال سازی قفل نرم افزاری 
 .شود كه به هیچ عنوان تعويض و پس گرفته نمينرم افزار به هرگونه توسط مشتری  جیستريثبت يا ر

 .دنگرد تعويض نميمشمول دارای هیچگونه ايرادی نباشد،  باشند كه دارای قفل نرم افزاری يا سخت افزاری مي نرم افزارهاييدر صورتیكه 
 (شود فقط در صورت خرابي تعويض مي. ) و يا مخدوش نمودن آن( اليسنس)استفاده از برچسب مجوز 

 (شود فقط در صورت خرابي تعويض مي. )فك پلمپ بسته اعم از پارگي يا برداشتن چسب و امثال آن
 .طريق واحد پشتیباني همان تولیید كننده تعويض گردنددر صورتي كه نرم افزارهای ياد شده دارای ايراد باشند، بايد از : تبصره

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


