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 مقدمه

تهیه شده است. قوانین  "ستاد"سامانه تدارکات الکترونیکي دولت  استفاده ازسند حاضر به منظور تشريح شرايط و ضوابط 

رعايت و  است. وضع شده مزايده گر و مزايده گزارتامین کننده/مناقصه گر،  ،/مناقصه گزارستاد به منظور حفظ حقوق خريدار

يید آن انامه تحت قوانین کشور جمهوری اسالمي ايران بوده و ت اين توافق. باشدآن برای هر دو طرف معامله الزامي مي توجه به

و اطالع و موافقت با شرايط درج شده در اين سند  "ستاد"وب سايت  کامل کاربر با شرايط استفاده از و پذيرش به معني توافق

 باشد. گیرد، قابل اجرا مي بود و برای کلیه معامالت که از طريق اين سامانه انجام مي خواهد

 

 تعاريف، اصطالحات و اختصارات .1

 که وب بستر درهای اجرايي )مناقصه و مزايده(  سیستم انجام معامالت دستگاه :"ستاد"سامانه تدارکات الکترونیکي دولت .1.1

و  وجه دريافت تا)ثبت  مزايده و( و ارسال و تحويل کاال وجه پرداخت تا خريد)درخواست  مناقصه مراحل کلیه آن در

 . شود مي انجام( تحويل اقالم قرارداد و عودت وديعه ها

های مرکز توسعه تجارت  گذاری که تحت مديريت و سیاست سامانه تدارکات الکترونیکي دولت مديريت ستاد: مديريت .1.1

 نمايد. فعالیت ميالکترونیکي به عنوان متولي سامانه 

 مي باشد. 9366قانون محاسبات عمومي کشور مصوب سال  11معامالت دولتي: منظور معامالت موضوع ماده  .1.1

قانون برگزاری ( 9)ماده  (ب)های موضوع بند  : در اين سامانه عبارتند از کلیه دستگاهمناقصه گزار/مزايده گزارخريدار/ .1.1

که به موجب مصوبه هیئت وزيران به شماره مديريت خدمات کشوری قانون  5ماده  موضوع  دستگاه های  ومناقصات 

 شماره به "آيین نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکي دولت"، 91/25/9381ن مورخ 44811/ت992221

 ت/96945 شماره به "دولت الکترونیکي تدارکات سامانه فعالیت نامه آيین"و   09/28/9312 مورخك 46841/ت965381

 .باشند مي سامانه اين از استفاده به ملزم 96/20/9316 مورخ ه 53505

مي باشد که پس از ثبت نام در سامانه، اسناد  )حسب مورد(ي: شخص حقیقي يا حقوقي دارای مجوز قانون مناقصه گر .1.1

 مناقصه را دريافت و در مناقصه شرکت مي کند.

 کند.مي و در آن شرکت  دريافتکه پس از ثبت نام در سامانه، اسناد مزايده را  شخص حقیقي يا حقوقيمزايده گر :  .1.1
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)حسب مورد( که در ستاد، کاال، خدمت يا اموال غیر منقول خود يقیقي يا حقوقي دارای مجوز قانونتأمین کننده : شخص ح .1.1

 را جهت فروش به خريداران ارايه مي کند.

 صنعت، معدن و تجارتوزارت میاني  گواهي الکترونیکيصدور مرکز : گواهي صادر شده توسط ای الکترونیکيگواهي امض .1.1

 به منظور هويت سنجي و تأيید امضای فرد دارای گواهي.

 باشد. مي www.setadiran.irسايت: منظور سايت رسمي سامانه به نشاني  .1.1

را به که با موفقیت مراحل ثبت نام  مزايده گرانو  ، مناقصه گرانکنندگان تامین دستگاه های اجرايي، عضو: هر يك از .1.11

 گردند.  دريافت نموده باشند، عضو معتبر سامانه محسوب مي مشتمل بر شناسه و رمزعبور پايان رسانده و يك حساب کاربری

کننندگان که پس از طي فرآيند ثبت نام و اخذ مشخصات کاربری، کاالهای قابل ارائه  کننده فعال: آن دسته از تأمین امینت .1.11

 شود.  کننده فعال اطالق مي ستاد ثبت نموده باشند، تامین به همراه اطالعات قیمت در خود را

 

 "ستاد" معرفي .2

مبني بر مکانیزه نمودن کلیه مراحل  91/5/81 ن مورخ 44811/ت992221 هیئت وزيران به شمارهبا توجه به مصوبه  .1.1

 ،توسعه تجارت الکترونیکي و با مشارکت بخش غیر دولتيمديريت مرکز  ، اين سامانه بادولت های اجرائيدستگاه معامالت

فرايند خريد های  تسريع و کاهش هزينه، سامانه، تسهیلاين اندازی سازی گرديده است. هدف اصلي از راه طراحي و پیاده

توسط زايده و فرآيند مو نیز فراهم نمودن امکان کنترل دقیق و مديريت بهتر چرخه تامین کاال  (مزايدهفروش) و)مناقصه(

 باشد. های نظارتي دولت مي دستگاه مديران دولتي و

معدن و تجارت  ،وزارت صنعت   ،میمستق یها اتیمال قانون اصالح قانون( 961) ماده( 5تبصره )براساس  : 9 تبصره

موظف است حداکثر تا مدت شش ماه پس از الزم االجراء شدن اين قانون سامانه انجام معامالت وزارتخانه ها و 

دستگاههای اجرايي را برای مديريت انجام کلیه مراحل مناقصات و مزايده ها راه اندازی کند و امکان دسترسي بر خط 

 مور مالیاتي را فراهم آورد.)آنالين( سازمان ا

بندی اجرای  با توجه به برنامه زمانموظفند ، قانون برگزاری مناقصات (9)ماده  (ب)موضوع بند  های اجرايي کلیه دستگاه .1.1

نسبت به ثبت نام در ستاد اقدام و با  های اجرايي مربوطه،و طبق دستورالعمل سیستم از زمان اعالم رسمي مديريت ستاد

استفاده از امضای الکترونیکي و با رعايت مقررات مربوط، کلیه مراحل مناقصه يا مزايده را از طريق ستاد انجام دهند. 

 . تايید مي نماينداز طريق اين سامانه  های انجام شده راپرداخت خريد ،حسابانهمچنین ذی

http://www.setadiran.ir/
https://eproc4test.setadiran.ir/eproc4test/unsecureFile.do?method=download&pathKey=ruleslaws.page12


e e e 

  

 

  
   
 

  5 
 

20/23/9316  : سیزدهمويرايش         سند شرايط و ضوابط 
تدارکات الکترونيکي دولت ايران سامانه   

نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکي دولت موضوع مصوبه  آيین (3) : براساس ماده1 تبصره

، ملزم به )خريد يا فروش(برای انجام معامالت های اجرايي مشمول دستگاه 09/8/12ك مورخ 46841/ت965381

  .انجام معامله از طريق اين سامانه مي باشند

درقانون  (3( ماده )9)ن ويرايش از تبصره : نصاب معامالت جهت انجام از طريق اين سامانه مطابق با آخري2تبصره

 بود. برگزاری مناقصات  خواهد

 

 دامنه و محدوده کاربرد سند .3

انجام  ، متوسط يند های مربوط به خريد های جزئي واين سند، حوزه ثبت نام و انجام کلیه فرآ فعلي کاربردمحدوده 

در سامانه ستاد  مزايده بهيند های مربوط انجام کلیه فرآثبت نام و همچنین و  کلیه فرآيندهای مربوط به مناقصه 

 و پس از اًمتعاقب ساير زير سیستم ها پیاده سازیپس از  بديهي است که شرايط و ضوابط استفاده از سامانهباشد.  مي

 خواهد گرديد. بروز رسانيحوزه ها در سند الزام دستگاهها دراين 

 

 قوانين و مقررات مرتبط .4

 باشد. برداری از سامانه تابع قوانین و مقررات کشور جمهوری اسالمي ايران مي کلیه شرايط و ضوابط عضويت و بهره .1.1

کشور و اصالحات و الکترونیکي  های تجاری در سامانه، مطابق با آخرين نسخه مصوب قانون تجارت انجام کلیه فعالیت .1.1

 .باشد تغییرات آتي آن مي

 قانون برگزاری مناقصات کشور ،قانون محاسبات عمومي کشور مطابق با آخرين نسخه و مزايده ها برگزاری کلیه مناقصات .1.1

 باشد. مي و همچنین آئین نامه های اجرائي آنها يتو اصالحات و تغییرات آآئین نامه معامالت دولتي و 

های روشکلیه دهنده گرديده و در نهايت پوششکشور طراحي مقررات مصوب موجود درو  چارچوب قوانیناين سامانه در  .1.1

های اجرائي خواهد بود. بديهي است در صورت هر گونه تغییر در قوانین و رايج دستگاه  (مزايده فروش)مناقصه و و خريد

 ید.نیاز به تغییرات در سامانه مراتب به اطالع اعضاء خواهد رس

 خواهد داد. قرار نظر مد اين سامانه در مراحل اجرايي خود الزامات قانون حمايت از حقوق مصرف کننده  را .1.1

 معامالت بازار سامانه نمودن یانداز راه خصوص در 91/5/81 مورخ ن 44811ت/992221 شماره  به رانيوز ئتیه  مصوبه .1.1

 ياجراي یها دستگاه یمجاز

 08/28/9312 مورخ ك46841ت/965381 شماره به دولت الکترونیکي تدارکات سامانه فعالیت نامه آيین .1.1
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 96/20/9316 مورخ ه 53505 ت/96945 شماره به دولت الکترونیکي تدارکات سامانه فعالیت نامه آيین .1.1

  ،میمستق یها اتیمال قانون اصالح قانون (961) ماده( 5تبصره ) .1.1

  کشور توسعه یها برنامه يدائم احکام قانون 52 ماده .1.11

 حل اختالف .5

. دارند اعالم مجرای سامانه از را خود اتيشکا توانند يم نیطرف، مابین دو طرف معامله في اختالف هرگونه بروز صورت در .1.1

مسئول رسیدگي به شکايات سامانه پیگیری و ريشه يابي خواهد شد و نتیجه به طرفین اطالع رساني مي   اين شکايت توسط

 یریگیپ يقانون صالح یذ یدادگاهها و مراجع قيطر ازتوسط شاکي  موضوع قيطراين  از اختالف رفع عدم صورت در شود

 .شد خواهد يدگیرس رانيا ياسالم یجمهور کشور نیقوان طبق بر و

 احرازشرايط  .6

کار دارای  و مجازی بوده که با توجه به نوع کسب وهای صنفيکنندگان حقیقي شامل کسبه، بازرگانان، فروشگاهامینت  .1.1

 باشند.  صالح مي( از مراجع ذی، ....تجاری )مانند جواز کسب مجوزهای معتبر فعالیت

  های تجاری دارای پروانه معتبر فعالیت اقتصادی ها و بنگاه تعاونيها، مؤسسات، حقوقي شامل انواع شرکتکنندگانمینتا  .1.1

 باشند.مي

راجع به منع مداخله  9331ماه  دی 00شود که مشمول مقررات قانون مصوب  متعهد مي /مزايده گر/مناقصه گرکننده تامین.  1.1

باشد. بديهي است، در صورت اثبات خالف مدعای ايشان  کارمندان و نمايندگان و ساير ممنوعین در معامالت دولتي نمي

 خواهد بود.  /مزايده گر/مناقصه گرکننده مسؤولیت امر بر عهده تامین

 9348خرداد  95آگاهي از مفاد قانون مجازات تباني در معامالت دولتي مصوب  /مزايده گران/مناقصه گران،کنندگانمینتا.  1.1    

 د.نپذير مي مجلس شورای سابق را

ويت مجاز به شرکت در هاشخاص حقیقي يا حقوقي مي باشند که پس از انجام مراحل عضويت و احراز  ،مزايده گران.  1.1

  مزايده مي باشند. 

 

 عضويت در سامانه .7

پس ازدريافت دعوت نامه ازسوی مديريت سامانه مي بايست  مناقصه گزار/ مزايده گزار(خريدار/)های اجرايي دستگاه .1.1

( 08/28/9312 مورخ ك46841ت/965381 شماره به دولت الکترونیکي تدارکات سامانه فعالیت نامه آيین 0)مطابق بند 

 درجهت ثبت نام درسامانه و مراحل آموزش کاربران طي نمايند. زمان تعیین شده اقدامات الزم را در

https://eproc.setadiran.ir/eproc/unsecureFile.do?method=download&pathKey=ruleslaws.page50
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تامین کنندگان  مناقصه گران/مزايده گران/خريداران/ عضويتعضويت يا تمديد درخواست داشت تا   ستاد اين حق را خواهد .1.1

 را با اعالم دلیل به متقاضي نپذيرد.

  بايست با مراجعه به سايت سامانه به منظور عضويت در سامانه، ميمناقصه گران/مزايده گران/تامین کنندگان خريداران/ .1.1

)به صورت حضوری يا و مطالعه مدارك مورد نیاز و دستورالعمل ثبت نام، نسبت به تکمیل مراحل ثبت نام  دفاتر ثبت نام يا

 اقدام نمايند.غیر حضوری( 

سند حاضر )شرايط و  تأيیدپس از مناقصه گران/تامین کنندگان مزايده گران/سامانه، الزم است  گیری از منظور بهرهبه   .1.1

ارائه  دفتر ثبت نامبه  (جهت تکمیل ثبت نام)نسخه فیزيکي مدارك مورد نیاز  آن را به همراهضوابط استفاده از سامانه( 

 نمايند.

دفتر ثبت بايست در بازه زماني اعالم شده بعد از ثبت اولیه اطالعات توسط کاربران به  نیاز ثبت نام مي کلیه مدارك مورد .1.1

 گردد. ارائه گرديده و در غیر اينصورت ثبت نام ايشان کان لم يکن تلقي مي نام

 مشخصات کامل کاربری خود، شناسه حساببايست پس از دريافت کنندگان متقاضي فعالیت در سامانه ميکلیه تامین .1.1

بندی و  نظام ملي طبقهمنطبق بر  بايست اين مشخصات ميکاالهای قابل ارائه را در پروفايل مربوطه تکمیل نمايند. 

در پروفايل نیز زمان اعتبار قیمت  و اطالعات قیمت کاالهای قابل ارائه .باشد کد()ايرانو خدمات خدمات شناسه کاال 

خريداران  قابلیت معامله باکننده در سیستم فعال خواهد شد و  ورود اين اطالعات، تامین شود. پس از کننده وارد مي تأمین

 . راخواهدداشت

 دارد. وجود www.irancode.irسايت  در* اطالعات بیشتر درخصوص نحوه اخذ ايران کد 

 و اخذ گواهي امضای الکترونیکي دريافت شناسه کاربری و رمز عبورمناقصه گران متقاضي فعالیت در سامانه پس از   .1.1

 مي توانند در مناقصه های انتشار يافته دستگاه های اجرايي کشور شرکت نمايند. مربوطه

و اخذ گواهي امضای الکترونیکي  و رمز عبورمزايده گران متقاضي فعالیت در سامانه پس از دريافت شناسه کاربری  .1.1

  مي توانند در مزايده های انتشار يافته دستگاه های اجرايي کشور شرکت نمايند. ،مربوطه

قابل پذيرش بوده و در صورت تأيید  رسمي صورت درخواست تنها درکنندگان  تامینمناقصه گران/مزايده گران/عضويت توسط  خاتمه

 غیر فعال خواهد شد.، وثر پس از يك هفته حساب کاربری عضتوسط مديريت سامانه، حداک
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و سامانه عضو در معامالت  هکنند تامینمناقصه گر/مزايده گر/تأيید خاتمه عضويت پس از بررسي وضعیت  :تبصره

های جاری و  پذير بوده و درخواست قطع عضويت به هیچ وجه رافع مسئولیت  مانده امکاننداشتن هرگونه تعهد باقي

 باشد. قبلي ايشان نمي

 

مور تامین ، اطالع رساني های ويژه و .... جهت تسهیل اsms))برخي خدمات جانبي نظیر استفاده از خدمات پیام کوتاه  .1.1

خواهد گرديد. استفاده از اين خدمات اختیاری میباشد و تامین  سامانه ايجاد /مناقصه گران/مزايده گرانکنندگان

یل و هزينه استفاده از تسهیل ايجاد تکم بايست  فرم درخواست مربوطه رادرصورت تمايل مي  /مناقصه گر/مزايده گرکننده

  .بپردازد شده را

 

 

  حق عضويت .8

به ارائه خدماتي همچون مديريت آموزش، پشتیباني، نگهداری و به روز رساني سايت، انجام مکاتبات و اطالع  با توجه .1.1

و بهره گیری از بخش غیر دولتي  اينترنتيو ايجاد امکان انتقال وجه  /مناقصه گرانرساني های الزم به تامین کنندگان

 ستاد مي پردازند. را به عنوان حق عضويت دري مبلغ کاربران غیر دولتيکلیه جهت ارائه خدمات فوق، 

اولیه در ثبت نام ثبت نام دريافت کد رهگیری و تأيید  پیش ازبايست حق عضويت را  مي /مناقصه گرانکنندگان تامین .1.1

درکارگروه  های مصوب مطابق با تعرفهغیر حضوری و يا قبل از مراجعه به دفاتر ثبت نام برای ثبت نام حضوری 

 پرداخت نمايند. جارت الکترونیکي ،سیاستگذاری ت

 بود. قابل دسترس خواهدسايت ستاد،  "قوانین ومقررات"بخش  طريقاز حق عضويت آخرين مصوبه : 1تبصره

 باشد. نمي امکانپذيرازپرداخت حق عضويت به هیچ وجه ب: 2تبصره

اعتبارعضويت پايان مدت  پیش ازبايست در سامانه ميتمديد عضويت در صورت تمايل به  /مناقصه گرانکنندگانتامین .1.1

تا شش ماه  /مناقصه گرکنندهتامین یکاربر اينصورت حسابغیر در  ايند.نسبت به پرداخت آبونمان سالیانه اقدام نم ،

نمان ، حساب کاربری تأمین درصورت اقدام به پرداخت آبو طور کامل از سامانه حذف خواهد شد.غیرفعال و پس از آن به 

 به مدت يکسال از زمان شارژ حق عضويت تمديد خواهد گرديد. /مناقصه گرکننده

ی کارمزدهاقبال  تعهدات خود درپرداخت به شرط در سامانه  /مناقصه گرانتامین کنندگانتمديد عضويت  تبصره:

 باشد.  پذير مي امکاناين سند  1معامالت  انجام شده مطابق بند 
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 کارمزد .9

 . است بیني شده ، کارمزدهايي پیشتدارکات الکترونیکي دولت )ستاد( در سامانه موفقبه ازای هر يك از معامالت  .1.1

 شود :کارمزدهای ستاد شامل موارد زير مي 

پرداخت توسط تامین کنندگان  عقد قرارداد)سفارش خريد(که هنگام سامانه خريدهای جزئي و متوسط : کارمزد در خريد  -

 .مي گردد

پرداخت مي ران توسط مناقصه گ پذيرش برنده بودنهنگام : کارمزد مناقصه که مانه مناقصه های الکترونیکي دولت سا -

 .رددگ

کارمزد محاسبه شده هنگام پذيرش و پرداخت وجه مزايده توسط مزايده گران سامانه مزايده های الکترونیکي دولت :  -

 پرداخت مي گردد.

 ،در هر سه سامانهموفق(  از هر معامله قابل کسردرصد تراکنش کارمزد )میزان رايش يآخرين و :1تبصره

  .دارد وجود در قسمت قوانین و مقررات درسايت سامانه

 

 / مناقصه گر کننده تعهدات تامين .01

ای تجارت را در طول عضويت در سامانه رعايت نموده و از هر گونه  بايست اخالق حرفه مي /مناقصه گر هکنند تامین .11.1

 های اجرائي به شدت پرهیز نمايد. با دستگاهرسمي  غیر کنندگان و يا ايجاد ارتباطتامین ساير علیه سوء اقدام

سند که از طرف  اين مطروحه در و اختصاصي غیر از موارد عمومي شرايط ملزم به رعايت /مناقصه گرهکنندتامین .11.1

 باشد. شد، مي خواهد اجرائي اعالم هایدستگاه

ي، تلويزيوني يستاد، تبلیغاتي اعم از چاپي، راديو سویبود که بدون اخذ مجوز از  مجاز نخواهد /مناقصه گرکننده تأمین .11.1

غیره پیرامون ستاد انجام داده و به طور کل از عاليم تجاری، لوگو و نام ستاد در اسناد و اقالم چاپي يا اينترنتي و 

 .استفاده کند

 ،شد خواهد انجام / اينترنتي الکترونیکي مالي )واريز/ پرداخت( اعضاء در سامانه به صورتهای که تراکنشاز آنجايي .11.1

جهت انجام واريز/  ،بانکي به سامانهحساب بايست ضمن معرفي شماره  مي ان/مناقصه گرکنندگان لذا تامین

 های الکترونیکي از طريق اين سايت را بپذيرند. وجود( بر پرداخت صورتکلیه شرايط حاکم )در ،های احتمالي پرداخت
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مي داند. بدين ترتیب را به عنوان امین خود در خصوص پرداخت های انجام شده  "ستاد"،  /مناقصه گرتامین کننده .11.1

به ازای هر خريدی که در اين سامانه انجام شود، ستاد تسهیالت الزم را در جهت واريز مبالغ پرداختي توسط 

 خريداران به حساب تامین کنندگان ايجاد مي نمايد. 

از  و ذکر شده در سفارش، شده، مسئولیت رعايت کلیه موضوعات قابل طرح در فرآيند خريد توافقمطابق با سفارش  .11.1

بر عهده  "کامالمشابه آن،  ها، کمیت و کیفیت کاال، حمل و نقل، تحويل به موقع و  جمله تضمین

 باشد. مي "/مناقصه گرکننده تامین

قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان کلیه عرضه کنندگان کاال و خدمات، مسئول صحت و  0بر اساس ماده   .11.1

 رضه شده مطابق با ضوابط و شرايط مندرج در فرم سفارش نهايي شده مي باشند در صورت سالمت کاال و خدمات ع

وجود عیب يا عدم انطباق کاال با شرايط تعیین شده خريدار حق دارد صرفاً عوض سالم را مطالبه نمايد و تامین 

د يا ارزش کاالی معیوب را بايد آن را تامین کند. همچنین خريدار مي تواند معامله را فسخ کن /مناقصه گرکننده

 مطالبه نمايد.

/مناقصه ، تامین کننده /مناقصه گرتامین کننده توافق با درصورت تعريف شرايط جريمه توسط خريدار درسفارش مورد .11.1

بندی تحويل، درصدی  از مبلغ خريد را به ازای هر به ازای تاخیر در زمان تحويل کاال، در مقايسه  با برنامه زمان گر

 ، کسر خواهد شد. /مناقصه گرتاخیر، جريمه خواهد شد و مبلغ اين جريمه از پرداختي خريدار به تامین کنندهروز 

مین سفارش هايي که مورد توافق نهايي با خريدار قرار گرفته مي بايست درخصوص تأ /مناقصه گرانتامین کنندگان .11.1

ل نمايند، در غیر اين صورت سوابق عدم تعهد آنها است، اقدام الزم را انجام دهند و به تعهدات ذکر شده در آن عم

در سامانه ثبت خواهد شد و برای ساير خريداران قابل مشاهده خواهد بود. ضمناً اين موضوع در ارزيابي آنها و رتبه 

 ای که از نظر کیفي متعاقباً به آنها خواهد داده شد، تاثیرگذار مي باشد. 

/مناقصه کننده نیتأم کاربروکلمه عبور  ی/نام کاربرالکترونیکي یامضا يگواه یحاو توکن يلیدل هر به که يصورت در .11.11

سامانه جهت  تيريصورت اعالم به مد نيباشد. درا يم یآن به عهده و ياحتمال عواقب تیمسئول ؛گردد  مفقود گر

ازمراکز  ديجد يگواه افتيدر و يکیالکترون یامضا يگواه درخواست ابطال  ايو عبور وکلمه یکاربر نام کردن رفعالیغ

 .بود نخواهد سامانه تيريمد برعهده يتیمسئول چگونهیکننده بوده و ه نیبه عهده تام  يصدور گواه

 مندرج در مشخصاتبرخي از تغییر مجاز به پس از عضويت و تکمیل مشخصات خود،  ان/مناقصه گرتامین کنندگان .11.11

( تامین فرد مسئولمشخصات از قبیل برای  تغییر ساير مشخصات ) .مي باشند خوداز طريق پروفايل  فرم ثبت نام

 .ارائه نمايدمديريت سامانه به  را ، درخواست خودطريق مکاتبه رسمي موظف است از /مناقصه گرکننده
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در صورت عدم هم پوشاني  تواند مي /مناقصه گرکننده کاالهای قابل ارائه، تامینمشخصات در صورت نیاز به تغییر   .11.11

 .کاالها را تغییر دهدزمان اعتبار قیمت ، تعداد کاال و قیمتتعدادی و يا زماني، 

 تغییر،  /مناقصه گرتوسط تامین کنندهسامانه  ثبت شده در قبل از سررسید تاريخ اعتبار قیمت  :1تبصره 

 امکان پذير نمي باشد. عضو /مناقصه گرکننده نیتام توسط کاال قیمت

 بازنگری را زمان /مناقصه گرکننده نیتام و شده منقضي کااليي قیمت اعتبار زمان که صورتي در :2تبصره 

و امکان انجام معامله  شود مي حذف کاال آن فعال ان/مناقصه گر کنندگان نیتام ازلیست  نکند،

  بروز رساني مجدد تاريخ اعتبارقیمت از دست خواهد داد. درخصوص آن کاال را تا

 

 مزايده گرتعهدات  .00

 سايرعلیه  سوء ای را در طول عضويت در سامانه رعايت نموده و از هر گونه اقدام بايست اخالق حرفه مي مزايده گر .11.1

 های اجرائي به شدت پرهیز نمايد. با دستگاهغیررسمي  و يا ايجاد ارتباط تباني با مزايده گران ديگرمزايده گران، انجام 

 هایسند که از طرف دستگاه اين مطروحه در و اختصاصي غیر از موارد عمومي شرايط ملزم به رعايت مزايده گر .11.1

 باشد. شد، مي خواهد اعالم مزايده گزار اجرائي

ي، تلويزيوني و غیره يستاد، تبلیغاتي اعم از چاپي، راديو سویبود که بدون اخذ مجوز از  مجاز نخواهد مزايده گر .11.1

پیرامون ستاد انجام داده و به طور کل از عاليم تجاری، لوگو و نام ستاد در اسناد و اقالم چاپي يا اينترنتي استفاده 

 .کند

 انجام / اينترنتيالکترونیکي ( اعضاء در سامانه به صورتدريافت و مالي )واريز/ پرداختهای که تراکنشاز آنجايي .11.1

و  ها جهت انجام واريز/ پرداخت ،بانکي به سامانهحساب بايست ضمن معرفي شماره  مي مزايده گرانلذا  ،شد خواهد

 های الکترونیکي از طريق اين سايت را بپذيرند. وجود( بر پرداخت صورتکلیه شرايط حاکم )در ،احتمالي دريافتهای

از  فرم ثبت نام مندرج در مشخصاتبرخي از تغییر مجاز به پس از عضويت و تکمیل مشخصات خود،  مزايده گران .11.1

موظف است از  مزايده گر( فرد مسئولتغییر ساير مشخصات ) از قبیل مشخصات  مي باشند. برای خودطريق پروفايل 

 .ارائه نمايدمديريت سامانه طريق مکاتبه رسمي، درخواست خود را به 

مزايده گران با شرکت در مزايده و ارائه پیشنهاد تمامي شروط ضمني و حل اختالف توسط کمیسیون معامالت  .11.1

 دستگاه های اجرايي مزايده گزار را پذيرفته و قبول مي کند. 
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وديعه و جرايم تاخیر توسط دستگاه مزايده گزار، مزايده گر مکلف است طبق قوانین در صورت تعريف شرايط ضبط  .11.1

دستگاه مزايده گزار اقدام نمايد و در صورت عدم اقدام بموقع شامل جرائم شده و حق هرگونه اعتراض را از خود سلب 

 مي نمايد.

 مفقود گر مزايده کاربروکلمه عبور  یالکترونیکي/نام کاربر یامضا يگواه یحاو توکن يلیدل هر به که يصورت در .11.1

 رفعالیغسامانه جهت  تيريصورت اعالم به مد نيباشد. درا يم یآن به عهده و ياحتمال عواقب تیمسئول گردد؛

ازمراکز  ديجد يگواه افتيدر و يکیالکترون یامضا يگواه ابطال درخواست اي و عبور کلمه و  یکاربر نام کردن

 .بود نخواهد سامانه تيريمد برعهده يتیمسئول چگونهیبه عهده مزايده گر بوده و ه  يصدور گواه

 

 (زارمناقصه گزار/ مزايده گخريدار/دستگاه هاي اجرايي)تعهدات  .02

در پروفايل خود تعريف نمايد  سامانه کاربرانرا به عنوان  يندهای مجاز در فرآ نقش هیکل شود متعهد مي دستگاه اجرايي .11.1

 و پس از هرگونه تغییر در اين مشخصات يا تغییر افراد سريعاً آن را بروز نمايد.

موظف است نقشهای موثر در فرايند را )طبق قوانین موجود در کشور( جهت طي نمودن دوره های  دستگاه اجرايي .11.1

 دوره ی آموزشي را برای آنها فراهم سازد.آموزشي به مديريت سامانه معرفي نمايد و امکانات حضور در 

متعهد مي شود که کلیه کاربران سامانه گواهي امضای الکترونیکي مرتبط با نقش خود را از مراجع مجاز  دستگاه اجرايي .11.1

 در کشور دريافت نموده باشند و جهت انجام عملیات مرتبط در سامانه از آن استفاده نمايند.

/ ت 965381آيین نامه شماره  0زمان ابالغ مديريت سامانه ستاد) مطابق با ماده موظف است از  دستگاه اجرايي .11.1

هیئت محترم دولت( آن دسته از معامالت خود را که در ابالغیه ذکر شده است، منحصراً  09/28/9312ك مورخ 46841

قبلي خود جهت  ه گرانو مزايد به تامین کنندگان دستگاه اجراييدر بستر اين سامانه انجام دهد. در همین راستا 

 عضويت در سامانه اطالع رساني مي نمايد.

 کاربرالزم است انجام عملیات توسط ...(  و،قطع همکاری ،فوت  سامانه در نقش رییتغ) لیدل هر به که يصورت در .11.1

 هر از یریجلوگ منظور به ،مي بايست يياجرا دستگاه مسئول مقام ؛متوقف شود يياجرا دستگاه یسو از شده يمعرف

 و طريق مراکز مجاز صدور گواهي  از فردديجیتال  یامضا يگواه ابطال به نسبت دراسرع وقت استفاده؛ سوء گونه

 برعهده احتمالي ناشي از تاخیر دراقدامات فوق عواقببديهي است . دينما اقدامپروفايل دستگاه  در او کردن رفعالیغ

 .باشد يم يياجرا دستگاه مسئول مقام
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کننده،  توسط تامینآن قبل از تأيید  تاستاد سامانه سايت  در مناقصه گزارر/خريداسوی از خريد  سفارشپس از ارسال  .11.1

 . باشد پذير مي  امکان مناقصه گزارخريدار/ عملیات خريد توسطلغو 

ستاد، از صحت و سالمت  امانهدر س دريافت آنموظف است در هنگام دريافت کاال و قبل از تأيید  مناقصه گزارخريدار/ .11.1

در صورت عدم تأيید مشخصات کیفي کاال، از دريافت آن خودداری نمايد. مايد و کاالی دريافتي اطمینان حاصل ن

 بر عهده نخواهد داشت.گونه مسؤولیتي را   بديهي است، در صورت بروز هر گونه مشکل در اين خصوص، ستاد هیچ

حق برداشت از هر حساب خود را، برای ست شرايط برداشت و افراد دارای اموظف  /مزايده گزارمناقصه گزارخريدار/ .11.1

تعريف نموده و در مواقع نیاز آن را بروز نمايد. بديهي است اين شرايط با موارد اعالم  "ستاد"در سامانه  /فروشخريد

که در  به ذکر است بقت خواهد داشت. الزممطا دستگاه اجراييشده به وزارت امور اقتصادی و دارايي و بانك عامل 

روز رساني شرايط برداشت و يا افراد )صاحبان( امضای مجاز ، مسئولیت ه و عدم ب دستگاه اجراييصورت کوتاهي 

 خواهد بود. دستگاه اجراييعواقب آن به عهده 

ها در سامانه، درخواست مجوز برداشت اينترنتي از حسابهای  ذيحساب دستگاه اجرايي موظف است جهت انجام پرداخت .11.1

را به اداره کل خزانه وزارت امور اقتصادی و  و همچنین عودت وديعه و استرداد وجه مزايده مورد استفاده در خريدها

ي ارسال و مقام مسئول دستگاه اجراينامه رسمي به  در دارايي ارائه نمايد. فرمت اين درخواست توسط مديريت ستاد و

 ذيحساب اعالم خواهد گرديد. رونوشت آن به 

صاحبان امضای  مزايده، فرايند و هر مرحله پرداخت مربوط به ،ن هر مرحله پرداخت مربوط به خريدهنگام فرا رسید .11.11

جهت پرداخت، تائید )امضای الکترونیکي( نمايند. الزم به ذکر است که رای حق برداشت از حساب( مي بايست مجاز )دا

 مي باشد. دستگاه اجرايياين تائید به منزله محقق شدن شرايط برداشت از حساب 

شود در هنگام سفارش کاال، منابع  متعهد مي ،قانون محاسبات عمومي کشور 13و  10مواد طبق  مناقصه گزارخريدار/ .11.11

 الزم را در اختیار داشته باشد.  مالي

رسید شده است،   تحويل وانجام شده که کاالی مشمول آنها موظف است درخصوص خريدهای  گزارخريدار/مناقصه  .11.11

گزارش  زمان مقرر انجام دهد. بديهي است ، پرداخت هزينه ها را درانبندی توافق شده با تامین کنندهطبق برنامه زم

مستندات   مطابق با مواقع مورد نیاز و يا ارگانهای نظارتي درهای مافوق در همان دستگاه  مقامجهت پرداختهای معوق 

 قابل ارائه خواهد بود . مديريت سامانهطريق  قانوني از
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موظف است که در هنگام سفارش کاالی مورد نظر خود، فرم سفارش را با اطالعات صحیح و به  گزارخريدار/مناقصه  .11.11

يا نادرست،  ورود اطالعات ناقص. بديهي است درصورت نمايد گیری کننده را پي طور کامل تکمیل نمايد و تأيید تأمین

 ولیت نتايج بر عهده خريدار خواهد بود.ئمس

مربوطه را با اطالعات صحیح و  فرم  ،مزايده گزار موظف است در هنگام درج و انتشار مزايده)پارتي ها و کاالهای آن( .11.11

بر عهده به طور کامل تکمیل و تايید نمايد. بديهي است در صورت ورود اطالعات ناقص يا نادرست، مسئولیت نتايج آن 

 مزايده گزار مي باشد.

موجود موظف است طبق قوانین و مقررات، در حوزه خريد های متوسط، به حداقل سه تامین کننده  مناقصه گزارخريدار/ .11.11

 استعالم ارسال نموده و پس از بررسي پاسخ ها اقدام به تعیین برنده نمايد. در سامانه

( 0هیئت محترم دولت )ماده  09/28/9312ك مورخ 46841/ ت 965381مطابق آيین نامه شماره  :1تبصره 

کلیه دستگاههای اجرايي موظفند از زمان ابالغ مديريت سامانه خريدهای خود را در بستر سامانه 

مین کنندگان عضو سامانه مي عضو، تأ دستگاه های اجراييبازار مرجع برای ستاد محقق سازند. لذا 

 باشند.

اختیارات   مقررات موجود و انین ودارند ، کلیه قو تامین کننده درسامانه وجود  3: درشرايطي که بیش  از2تبصره

 مقام مجاز دستگاه، درخصوص ادامه فرآيند خريد به قوت خود باقي خواهد بود. بديهي است کلیه 

 بود.بر عهده مقام مجاز خواهد  هشد مسئوولیت های متعاقب تصمیمات اخذ

:  چنانچه برای انجام خريد دستگاه اجرايي تامین کننده با قیمت معتبر و به تعداد کافي )طبق قوانین 3تبصره  

 ، اجراييمرتبط با معامالت و تعداد استعالم مورد نیاز( در سامانه يافت نشود، کاربر ذی صالح دستگاه 

اصلي سايت قرار دهد. در صورتي که مي بايست درخواست خود را به صورت اعالن عمومي در صفحه 

کنندگان  عمومي، يك يا بیشتر پاسخ از سمت تامین دهي به نیاز اعالن در مهلت تعیین شده برای پاسخ

گان موجود در يند خريد مي تواند از بین تأمین کنند، فرآمجاز  دريافت شده باشد، بنا به تشخیص مقام

 جهت پاسخ به اين نوع نیازهای عمومي  يك هفته مي باشد. حداقل زمان موردنیاز سامانه ادامه يابد.

مي بايستي زمان مورد نیاز جهت پاسخ دهي را بر اساس ماهیت کاال، نوع و مقدار آن  دستگاه اجرايي)

 بصورت منطقي و قابل قبول ثبت نمايد( 

به تفکیك به حسابي که سامانه ازطريق تنخواه کارپردازها را تسويه  ذيحساب دستگاه اجرايي موظف است مبالغ شارژ و .11.11

 گشايش. بديهي است کارپرداز موظف است نسبت به انجام دهد ثبت شده است، پروفايل دستگاه  کارپرداز در هر
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وده و اطالعات ( از بانك اقدام نمCCV0حساب و دريافت اطالعات برداشت اينترنتي )اخذ کارت، رمز دوم کارت و 

 جهت ثبت درپروفايل دستگاه به رابط وپشتیبان دستگاه ارائه نمايد. شماره کارت وشماره حساب مربوطه را

 

 

 مديريت سامانه ستاد تعهداتاختيارات و  .03

، زمینه فعالیت را بر طبق ضوابط و قوانین موجود برای کلیه اعضاء فراهم  مديريت سامانه ستاد در انجام کلیه معامالت .11.1

 معامالت را پیش بیني مي نمايد.نموده و نظارت های الزم جهت حفظ سالمت کلیه 

ترين زمان ممکن به غیر از مواردی که خارج از کنترل مديريت سامانه ستاد باشد )مانند  فع مشکالت سامانه در کوتاهر .11.1

اين باشد. الزم به ذکر است که  ( بر عهده مديريت سامانه ستاد ميمشابه آنقطعي برق، مخابرات، محدوديت پهنای باند و 

های  سيپذيرد. سرو های مرده نمي گونه مسؤولیتي را در رابطه با حذف شدن صفحات سايت خود و يا لینك هیچمديريت 

 تحت هیچ شرايطي، مسؤولیت تأخیر يا عدم کارکرد سايت  مديريت سامانه ستاد شود و ارائه مي« آنگونه که هست»سايت 

ينترنتى، خرابي تجهیزات کامپیوترى، مخابراتى و غیره تواند ناشى از عوامل طبیعى، نیروى انساني، مشکالت ا را که مي

 .باشد بر عهده ندارد

نگهداری و سیاست گذاری، پیاده سازی، نظارت،  های به عنوان يك مديريت مستقل مسؤولیت مديريت سامانه ستاد .11.1

 باشد. را دارا مي )ستاد( پشتیباني سامانه

 امانهها تحت کنترل ستاد نیستند و س ديگر باشد. اين سايتهای  هايي به سايت پیوندسايت ستاد ممکن است دارای  .11.1

دسترسي ها را به منظور سهولت  ستاد اين لینك مانهساپذيرد. نميها  ستاد هیچ مسؤولیتي در قبال محتويات اين سايت

 گان آنها نیست. کنند ها به معني تأيید يا هر نوع ارتباط با اداره ده است و وجود هر يك از اين لینكنموفراهم  کاربران

سايت  شوند، لذاشوند توسط افرادی خارج از ستاد اداره مي سايت ستاد لینك مي ها يا صفحاتدر آگهي هايى کهسايت

 تواند در مورد آنها ضمانتى داشته باشد.ستاد نمي

ن تابلوی های جمعي، همچو هايي با قابلیت مشارکت عمومي موسوم به سرويس سايت ستاد ممکن است دارای سرويس .11.1

 کاربران با يکديگرهای ديگری باشد که به منظور تسهیل ارتباط  سرويس های خبری و اعالنات، تاالر گفتگو، نقد، گروه

هايي استفاده های جمعي، فقط برای ثبت، ارسال و دريافت پیامکند که از اين سرويس کننده توافق مي شوند. تامین ارائه مي

 سرويس خاص باشد. کند که مناسب و مرتبط با آن 

سايت ستاد اين حق را برای خود  های جمعي ندارد. با اين وجود وب ستاد الزامي به ديدباني و کنترل سرويس سامانه .11.1

 و هر گونه ورودی نامناسب را حذف نمايد. های جمعي را مرور دارد که محتويات ارسال شده در سرويس محفوظ مي
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حق تغییر شرايط اين  های مختلف و بدون اطالع قبلي، تغییر دهد ودلیلى در زمان های خود را به هر ستاد ممکن است سرويس

های سايت ستاد هر از گاهي روزآمد خواهد  شرايط استفاده از سرويس ها نیز برای ستاد محفوظ خواهد بود. بنابراين، سرويس

خواهد بود. استفاده از سايت به معني  سانيرروزبهکننده آخرين زمان منعکس سند اينشد. در اين صورت تاريخ مندرج در 

ها دستخوش تغییرات  شرايط استفاده از سرويس در صورتي که .باشداز هر گونه تغییر به عمل آمده در سامانه ميآگاهي 

 سايت منعکس خواهد شد.  اصلي آن در صفحه شود خبر عمده

های معامله شده در سامانه، تاخیر در زمان تحويل يا مديريت ستاد هیچ گونه مسئولیتي را در قبال کیفیت يا کمیت کاال .11.1

پرداخت و يا قیمت کاالهای ارائه شده نمي پذيرد. خريدار و تآمین کننده با توجه به اختیارات و امکانات خود، مسئولیت کاالی 

 معامله شده را به عهده خواهند داشت.

 

 دادرفسخ قرا .04

قوانین جاری  يا کننده از قوانین و مقررات مندرج در اين قرارداد  تامینمناقصه گر/مزايده گر/ در صورت بروز تخلف .11.1

طرفه قرارداد را فسخ   جمهوری اسالمي و عرف اجتماعي و اخالقي، ستاد مجاز است بدون اطالع قبلي و به صورت يك

 د.خاطي خواهد رسی /مناقصه گر/مزايده گر اين موضوع به صورت کتبي به اطالع تامین کننده .نمايد

نظمي و يا  موجب اختالل در سیستم و ايجاد بي ای کنندهستاد حق دارد در هر زمان که مشخص شود عملکرد تأمین .11.1

های  کلیه حسابتامین کننده موظف است کننده را لغو نمايد. بديهي است  شود، عضويت تامین مي خدمتسلب اطمینان 

 .نمايدتا آن زمان تسويه  با خريداران و کارمزدهای تسويه نشده را مابینفي

نظمي و يا سلب  موجب اختالل در سیستم و ايجاد بي مزايده گریستاد حق دارد در هر زمان که مشخص شود عملکرد  .11.1

مزايده با  مابینهای في کلیه حسابموظف است مزايده گر را لغو نمايد. بديهي است  مزايده گرشود، عضويت  اطمینان مي

 .نمايده تا آن زمان تسوي را گزار

يا در صورت مشاهده  .غیر مجاز است توسط اعضاارسال هرز نامه اينترنتي به افرادی که مايل به دريافت آن نیستند  .11.1

 خواهد شد.ارسال کننده ج اخرامنجر به تشخیص اين مورد 

کاربران و بازديدکنندگان سايت نبايد به طور عامدانه، عملي را انجام دهند که باعث بروز مشکل برای سايت شود. از  .11.1

به  خواهد شد. برخورد قانونيجمله اين اعمال، اشغال پهنای باند و تالش برای نفوذ است. که در صورت مشاهده منجر به 

ربط را برای خود محفوظ  تاد حق پیگیری موضوع در مراجع ذی، س ايتهای مضر برای س طور کل در صورت انجام فعالیت

 داند. مي
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 اطالعاتصحت  .05

باشند کلیه  کنندگان موظف ميتامین مناقصه گران/مزايده گران/ و دستگاه های اجرايي)مناقصه گزار/مزايده گزار( .11.1

ت خالف موارد اظهار شده در هر اطالعات و مشخصات ثبت نام را به صورت کامل و صحیح ثبت نمايد. در صورت اثبا

 باشد. مرحله، موضوع از طريق مراجع صالحه قضايي قابل پیگیری مي

را به همراه تصوير خوانا و غیر مخدوش آن در  ، اصل کلیه مداركبايستمي کنندگانتامین مناقصه گران/مزايده گران/ .11.1

 ارائه نمايند. دفاتر ثبت ناممهلت تعیین شده به 

باشد مشخصات کاالهای خود را به صورت کامل، دقیق و بدون هرگونه ابهام که موجب برداشت  ملزم ميکننده تامین .11.1

ی تعدادی و تاريخ اعتبار ثبت و اطالعات قیمت را به طور صحیح و با ذکر محدوده غلط گردد در پروفايل خود ثبت نمايد

 .باشد کنندگان مي مسؤولیت عواقب احتمالي بر عهده تامین نمايد.

 تامین کنندگان موظف مي باشند کاالهای دارای ايران کد را در سامانه معامله نمايند. .11.1

 يم موظف( يياجرا یدستگاهها/گر دهيمزا/گر مناقصه/کننده نیتأم) سامانه يحقوق و يقیحق کاربران هیکل. 5،95 ندب .11.1

 .باشد خودشان به متعلق و برتمع کنند يم يمعرف سامانه در نام ثبت مرحله در که يبانک یحسابها/حساب باشند

 

 سند تغييرات .06

هربار دارد. بديهي است پس از  حق هرگونه تغییر در سند حاضر را در هر زمان برای خود محفوظ مي سامانه ستادمديريت  .11.1

 قوانین و "و در منوی  جهت اطالع کاربران در صفحه اصلي وب سايت سامانهنسخه جديد سند ويرايش )بروزرساني( ،

 قرارداده خواهدشد. همچنین دربخش اطالعیه ها اين موضوع اعالم خواهد گرديد. "مقررات

پس از عضويت در سامانه و  کنندگانتامین مناقصه گران/مزايده گران/ و دستگاه های اجرايي)مناقصه گزار/مزايده گزار( .11.1

ي کلیه مفاد آن بوده و متعهد م رعايتملزم به  "سند شرايط و ضوابط سامانه تدارکات الکترونیکي دولت"مطالعه و امضای 

 نظر قرار دهند.  را مد ابل معامله يا سامانه ستاد آخرين ويرايش سندگردتد در تعامالت خود با طرف مق

 

جهت اطالع  www.setadiran.ir، ويرايش جديد آن درصفحه اول سايت سامانه به آدرس ي سنددرصورت بروزرسان .11.1

 د گرديد.اربران اطالع رساني خواهکلیه ک
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نمي باشد، مي بايست ظرف  دهکننتامین مناقصه گر/مزايده گر/در صورتیکه ويرايش جديد سند مورد تأيید   .966369

مدت يك هفته پس از تاريخ آخرين ويرايش سند مراتب رابه صورت رسمي به مديريت سامانه اعالم نمايد و 

 سند اقدام شود.همین  1-1درخواست خاتمه عضويت نمايد تا مطابق مندرجات ماده 

، فرض بر پذيرش ويرايش جديد مي هکنندتامین مناقصه گر/مزايده گر/سوی  از در صورت عدم ارايه بازخورد .966360

متعهد به رعايت کلیه مفاد آن مي  روز رساني سند ملزم وه ازتاريخ ب هکنندتامین مناقصه گر/مزايده گر/و  باشد

 باشد. 

 

 اصول و ضوابط امنيتي .07

نگهداری شناسه کاربری و رمز عبور بر عهده اعضاء بوده و در صورت بروز هر گونه سوء استفاده، مسؤولیت حفظ و  .11.1

 باشد. مشکالت احتمالي ناشي از آن بر عهده عضو مي

از سامانه خارج شده و از دسترسي افراد غیرمجاز جلوگیری  عملیات مرتبط با خودباشند در پايان  کلیه اعضاء موظف مي .11.1

 نمايند.

سايت   ، باعث آسیب، از کار انداختن يا معیوب ساختن وبداز سايت ستادر هنگام استفاده د نشو متعهد مي ضاءاعکلیه  .11.1

 د.نگردن

و نیز هر گونه پیامي که کاربران سیستم  گانکنندتامین مناقصه گران/مزايده گران/از سوی  های ارسالي به طور کلي پیام .11.1

گونه ويروس، عاری از هر ستبايمياينکه برای ديگران قابل مشاهده باشد ياخیر؛  دارند اعم از برای ستاد ارسال مي

استفاده سیاسي و يا تهديدآمیز  ادب،قانوني، خالفآمیز، غیر توهین در آن از کلمات بوده و آمیز مخرب يا اختاللهای هبرنام

 نشده باشد.

حفظ سالمت داده های ورودی به سايت ستاد و عدم استفاده  جهتکلیه کاربران متعهد به در نظر گرفتن تمهیدات الزم  .11.1

 از فايل های مخرب مي گردند.

، بر عهده دو بند فوقه به سامانه ناشي از  عدم رعايت واردگونه خسارت و آسیب احتمالي : عواقب ناشي از هرتبصره

 کاربر خاطي خواهد بود.
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 صي سياست حفظ حريم شخ .08

مديريت سامانه ستاد پیرامون چگونگي برخورد با حريم شخصي اعضای سامانه ستاد مي  اين بند از سند بیانگر سیاست .11.1

باشد. الزم به ذکر است که اطالعات باشد که در بر گیرنده سوابق فعالیت ها و اطالعات تجاری و شخصي اعضا مي

و منجر به شناسايي و باشند که به طور مشخص معرف شخص )حقیقي و حقوقي( بوده  شخصي، آن دسته از داده ها مي

 تعیین هويت مي گردد.

نموده، متعهد مي شود که در حد توان از حريم شخصي اعضا کلیه اعضاء را محرمانه تلقي  اطالعات معامالت "ستاد" .11.1

محافظت نمايد و دست به افشای اطالعات خصوصي اعضا نخواهد زد، مگر اينکه توجیه قانوني برای اين کار وجود داشته 

 باشد. 

دهد،  های غیر معتبر نميشرکترا به ديگر اشخاص يا  هکنندتامین مناقصه گر/مزايده گر/يت ستاد اطالعات سا .11.1

 .باشدتقاضا  موردباشد که ي گذارد، مگر اين که به منظور تامین خدمات فروشد و به اشتراك نمي نمي

کنند، تحت  به شرکای مطمئن که با سايت ستاد يا برای سايت ستاد کار مي هکنندتامین مناقصه گر/مزايده گر/اطالعات  .11.1

را برای  هکنندتامین مناقصه گر/مزايده گر/ها ممکن است اطالعات شرکتشود. اين  ای واگذار مي توافقات محرمانه

حق استفاده مستقل  د شده،ی ياهاشرکتاستفاده کنند. ولي به هر حال  هکنندتامین مناقصه گر/مزايده گر/دهي به  سرويس

 از اطالعات را ندارند. 

 کلیه کاربران نسبت به عدم استفاده، پردازش و انتشار اطالعات مربوط با ديگر اعضا متعهد مي شوند. .11.1

تعلق ندارند يا در اختیار او نیستند و يا افرادی که در  مديريت سامانه ستادهايي که به  اين سند بر رفتار ساير شرکت .11.1

 باشد. شوند، حاکم نمي نبوده و توسط او مديريت نمي مديريت سامانه ستاد استخدام

 

 ارتباط مستقيم با کاربران  .09

، پايگاه رسمي اين سايت يعني کاربران عضوی ارتباط با ربه منظور برقرا "ستاد"مورد تأيید  رسميتنها مرجع  .11.1

www.setadiran.ir  رسمي و تأيید شده در  هایآدرس . در غیر اين صورت، فقط از طريق ارسال نامه از طرفباشدمي

 شود. حاصل مي اعضا تماسسايت، با 

و همچنین، هیچ گونه وبالگ و شناسه در  www.setadiran.irگونه سايت اينترنتي با آدرسي غیر از  هیچ ستاد .11.1

ها  گاه با اين روش و غیره ندارد و هیچ MSN Messengerيا  Yahoo Messengerهای گفتگوی اينترنتي همچون  هبرنام

 گیرد.  تماس نمييا خريدار کننده  با تامین

http://www.setadiran.ir/
http://www.setadiran.ir/
http://www.setadiran.ir/
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را رعايت نموده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف  اعضابايست، حريم خصوصي ديگر  مي کاربران عضو سامانهکلیه  .11.1

 نمايند. گزارش (admin@setadiran.ir)يت موضوع را به مدير سا

 

 

 تکثيرحق  .21

 باشد.  برای مديريت سامانه محفوظ مي "ستاد"حق استفاده از اطالعات موجود در سايت  .11.1

ای )مصوب  قانون حق تکثیر و حمايت از حقوق پديد آورندگان نرم افزارهای رايانهکلیه محتويات سايت ستاد شامل  .11.1

  باشد. مي "ستاد"شده و متعلق به سايت (  24/92/11

پیگرد قانوني خواهد داشت و هیچ فرد حقیقي، حقوقي يا سايتي به هیچ عنوان سامانه، هر گونه سوء استفاده از اطالعات  .11.1

 يا ايجاد ترافیك در سايت خود استفاده نمايد. تولید مجدد موجود در سايت براى فروش،اطالعات  تواند از  نمي

  

تجارى استفاده نمايند الزم است مراتب را از قبل  و محتويات سايت جهت مقاصد ها کساني که مايل باشند از سرويس .11.1

 رساني نمايند.  اطالع

های شخصي تنها به شرطي که منافع تجاری مد نظر نباشد  ها و وبالگ برای سايت "ستاد"استفاده از محتويات سايت  .11.1

 باشد. با ذکر منبع يا آدرس سايت مجاز مي

 

ذکر شده در آن  ضوابطکليه  آگاهي کامل شخص از مفاد سند و پذيرشآن به منزله  تأييدو  هماده تنظيم گرديد 22در  سنداين 

 .باشد مي
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