
 

 

 

 وب سایت یبانیو پشتطراحی  قرارداد

 
 

که از این  ................................ر گیطرف د از و کارفرما ن پسیاز اکه  ................................ن یمابفی  ن قراردادیادر تاریخ        /        /         

 دانند. یتمام مفاد آن م یاجران قرارداد خود را ملزم و متعهد به یبا امضاء ا نیگردد و طرف یمنعقد ممی شود،  شناخته مجریپس به عنوان 

 

 موضوع قرارداد  - 1ماده 

 .......................... .به نشانی اینترنتی  .....................ن ت با عنوایوب سا یطراحپروژه  یاجرا

 ................... ، .......................... .دامین های اضافه: .......................... ، .......

 

 مدت انجام قرارداد  - 2ماده 

 داد و دریافت پیش پرداخت می باشد.اراز تاریخ امضاء قر ماه ...........پروژه  انجاممدت زمان 

ل و یطرح دال یمقدور است که مجر یا در صورتطرح تنه ید مدت اجراید. تمدیشده اجراء نما ینیش بیمكلف است طرح را در زمان پ ی: مجر1 تبصره

 ص دهد.یر موجه تشخیرا در خصوص تاخ یالزم را انجام و عذر مجر یدگیرسکارفرما د و یارائه نما یمدارك موجه
 مدت زمان دریافت مجوزها و درگاه های پرداخت بر اساس قوانین کسب و کار اینترنتی می باشد. :2 تبصره

 

 مجری تعهدات - 3ماده 

 موقع پروژه.ه و انجام ب یفیو ک یت کمیرش مسئولیو پذ مجرین قرارداد توسط یمرتبط با موضوع ا یطراح یتهایانجام فعال ( 1-3

 انجام موضوع قرارداد. ینه از آن برایدهد و استفاده به یار مجری قرار میکه کارفرما در اخت یت امانت و حفظ اموال و مدارکیرعا ( 2-3

 را ندارد.ر یغ یا حقوقی یقیکه در اختیار وی قرار می گیرد به اشخاص حق یطالعاتائه اسناد و مدارك و اار حقمجری  ( 3-3

 و پس از تایید قابل ویرایش نیست. آدرس اینترنتی مستقیما با نظر کارفرما انتخاب شده ( 4-3

 .، متعهد نمی باشدهدامنه هایی که از قبل توسط غیر رزرو شدو  دامنه های مشابه مجری در خصوص ( 5-3

 

 رماکارفتعهدات  - 4ماده 

 و پرداخت مبلغ قرارداد. ،ت به طراحیوب سا یطراحبرای از یم مدارك مورد نیتسل (1-4

 به غیر ندارد.، کارفرما حق واگذاری امتیاز طراحی سایت در زمان اجرا و پشتیبانی ( 2-4

 خصوص فروش اجناس سایت، کامال به عهده کارفرما می باشد. تمامی محتوای وب سایت، مسائل حقوقی و مالیاتی در ( 3-4

 کارفرما متعهد می شود کلیه قوانین مربوط به فضای مجازی و کسب و کار اینترنتی را رعایت کند. ( 4-4

ه کارفرما بوده و هیچ ات مشتریان و غیره به عهدعاطال اصالت کاال، ، قیمت گذاری، ارسال سفارش،فروشتمامی مسئولیت ها در خصوص نحوه  ( 5-4

 گونه مسئولیتی متوجه وب اول نخواهد بود.

 

 تینوع وب سا - 5ماده 

 انتخاب شده اجرا خواهند شد( یها نهیباشند و گز یم یانتخاب ری)موارد ز

 

 

 

 

 

 وب سایت فروشگاهی آنالین 

 ربات تلگرام فروشگاهی آنالین 

  (الین)ویژه فروشگاه آنمجوز مرکز تجارت الکترونیک 

 ویژه فروشگاه آنالین مجوز ملی رسانه های دیجیتال() 

 ویژه فروشگاه آنالین درگاه پرداخت آنالین مستقیم() 

 عکاسی و طراحی گرافیکی 

 افزایش بازدید و تبلیغات مجازی 
 

 باشگاه مشتریان 

 مجله اینترنتی 

 امنیت وب سایت 

  تولید محتواهمکاری در 

 محدودنا پالگین  ابزار و 

  ویژه فروشگاه آنالینپیگیری آنالین مرسوالت() 

 یصثبت هاست و دامنه اختصا 

 ایمیل اختصاصی 

 وب سایت اطالع رسانی 

 رام ، تلگرام ، فیسبوک ، آپارات(شبکه های مجازی )اینستاگ 

 پنل پیامک انبوه 

 طراحی لوگو 

  بهینه سازیSEO 

 

 



 

 

 

  قرارداد مبلغ - 6ماده 

می  5طی امكانات ذکر شده در ماده بابت اجرای وب سایت  ....................................معادل  ................................... ریالن قرارداد یکل ا ارزش

 تسویه می گردد.وب سایت تحویل پایان طراحی و و مابقی پس از ارزش کل قرارداد در ابتدا  %55باشد که 

 

 حل اختالف - 7ماده 

طرفین نفر از  2حادث گردد، موضوع توسط  یاز قرارداد اختالف نظر یا قسمتیکامل  یا اجرایر و یر و تفسین قرارداد در تعبین ایطرف یکه برا یدر موارد

ن حق خواهد یك از طرفیجه نرسد، هریندگان آنان به نتین و نمایطرف یكه مساعیباشد. و در صورت یه مین الزم الرعایطرف یو حكم آنها برا یبررس خبره

 د.یمراجعه نما ییصالح قضایداشت جهت احقاق حقوق خود به مراجع ذ

 

 رییا تغیه، متمم، مكمل یاصالح - 8ماده 

ن ی، صرفاً با جلب توافق متعاقدا مكمل به قراردادیرگونه متمم از به الحاق هیا نیمربوطه و  یوستهاین قرارداد و پیاز ا یر در موادییا تغیهرگونه اصالح 

 سر خواهد بود.یم

 

 فسخ قرارداد - 9 ماده 

ج از قرارداد، طرف بل پذیرش نبوده و در صورت فسخ خاربدون دلیل موجه و ذکر شده قان قرارداد یك از طرفیهر یاد از سوك جانبه قراردیخ ــفس

 می باشد.هزینه های اولیه  به عنوان خسارت  ریال.............................. فسخ کننده ملزم به پرداخت 

خروج از چارچوب  با ذکر علت از جمله ند،به تعهدات خود عمل نكن هر کدامد که چنانچه ندار یظ مخود محفو ین حق را برایا کارفرما و مجری :تبصره

 .دنیا فسخ نمایق، لغو و ین قرارداد را تعلیگر، ایل موجه دیر دالیشده و سا ینیش بیپ یدر مقاطع زمان عدم اجرای امور، پروژه 

 

  نشانی طرفین - 15ماده 

  :همراهتلفن          مجری: 

  تلفن تماس:   تلفن همراه:           :کارفرما

 

كه در طول یبوده و در موارد لزوم  و به منظور ابالغ مكاتبات مورد استناد خواهد بود و در صورت در همین مادهقرارداد، معتبر  نیطرف یقانون آدرس

معتبر خواهد  یقبل ی، نشانیند و تا قبل از ابالغ رسمیگر ابالغ نمایكدیبه د رسمًا و کتباً مراتب را ین بایابد، طرفیر یین تغیمتعاقد یمدت قرارداد نشان

 بود.

 

 تیسا یبانیو پشت ینتگارا - 11 ماده

بعد از مدت  ادامه همكاری با مجری، و یبانیپشت یت هایجهت انجام فعال باشد. یم مجریاز طرف  یماه گارانت......... به مدت وب سایت طراحی شده 

 .منعقد کند مجریت با یت وب سایریمد یبانیجهت خدمات پشت قرارداد جدیدی دیبا رماکارف  یگارانت

 

 باشد. یكسان و برابر میاعتبار  یداراهر یك ده و یم گردینسخه تنظ 2و در  ماده 11ن قرارداد در یا

و  ن قرارداد ، خود را متعهدیا ین با امضایده و طرفین رسیاقدامضاء متع به/        /                خ یل آن در تاریذ یو تبصره هان قرارداد یه نسخ ایکل

 .نمایند یمه مفاد آن یکل یملزم به اجرا

 
 

 امضاء مجری         امضاء کارفرما


