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 قرارداد طراحی سایت

 ......... .............شماره تماس ..... و .............................................. کد ملی..................... به .............................. فیما بین ........................ در تاریخ قرارداداین 

 

و  8822281822آقای مسعود ریسمانی به کد ملی جناب وب به سرپرستیدالینشود، و تیم طراحی که از این پس کارفرما نامیده می

شود طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارك این قرارداد درج که از این پس مجری نامیده می 25522921992شماره تماس 

 .گرددشده است منعقد می

 نماینده معرفی شده از سمت کارفرما تام الاختیار می باشد و کلیه موارد تنها با ایشان هماهنگ خواهد شد.  -تبصره 

 ....................................................................................: .میلای ........................................... :............ شماره همراه......................................: ....کارفرما نماینده

 ( موضوع قرارداد و شرح خدمات مجری۱ماده 

 توای وردپرساستفاده از سیستم مدیریت محبا  2ید شده در جدول شماره ............................ با امکانات ق....................................................... طراحی

 ) خدمات مازاد ( قید شده و مبلغ آن بصورت مجزا محاسبه میگردد. 8امکانات اختصاصی مورد نیاز کارفرما در جدول شماره  -تبصره 

 ( جدول زمانبدی پرداخت۲ماده 

) پس از  و تسویه حساب کامل در زمان تحویل پروژهد خواهد ش واریز به عنوان پیش پرداخت عقد قراردادمبلغ قرارداد در زمان  92%

 صورت میپذیرد. تایید پروژه و پیش از تحویل سورس و دسترسی های سایت (

 رنج واریز گردد.)بانک انصار( بنام علیرضا پای 7811222299228798مبالغ قابل پرداخت به شماره کارت * 

 ( مبلغ قرارداد۳ماده 

 تومان. ............................................................................................................:  )به حروف( مبلغ قرارداد

 تومان............................................... .................................................مبلغ خدمات مازاد )به حروف( : ..............

 .................................................. تومان...............................................مجموع مبلغ نهایی قرار داد )به حروف( : ........

 ..... توسط کارفرما پرداخت شد......................... در تاریخ ................................................ تومان به شماره پیگیری ....................... :مبلغ پیش پرداخت

 ( مدت قرارداد۴ماده 

 .دباشمی توسط کارفرما قراردادپیش پرداخت و وصول مبلغ  مجری کلیه موارد مورد نیاز دریافتضا، .. روز کاری پس از ام......... تحویل زمان

 .است تحویل اطلاعات و مدارك مورد نیاز،ش پرداخت از سوى کارفرما به مجریپی واریزشروع زمان بندى اجراى قرارداد منوط به 

 ( تعهدات مجری5ماده 

مجری متعهد می گردد در صورت دریافت کلیه داده ها و موارد مورد نیاز، موضوع قرارداد را حداکثر در مدت زمان ذکر شده در بند مدت 
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 .قرارداد به کارفرما تحویل نماید

 لکام شکل به هاستینگ تنظیمات مجری موظف است کلیه موارد تعیین شده در قرارداد برای طراحی سایت را در صورت عدم تداخل با

 .دهد انجام

برای کارفرما میباشد و کلیه ی  dalin.domainname@gmail.comمجری موظف به ایجاد یک حساب ایمیل با نام پیش فرض 

ی راکانت های خریداری شده )دامنه، هاست و ...( با این آدرس ایمیل ثبت میشود که در انتها در اختیار کارفرما قرار میگیرد و پس از آن مج

 هیچ مسئولیتی در قبال تمدید سرویس های کارفرما ندارد.

 است میباشد.ارسال شده  دسترس مجری و جهت پروژه مجری موظف به حفظ اطلاعات محرمانه کارفرما که در

 .یک فایل حاوی اطلاعات کاربری وب سایت را به مشتری تحویل دهد پروژهمجری موظف است در زمان تحویل 

 ( تعهدات کارفرما6ماده 

امل به او تحویل دهد. در صورت کارفرما متعهد می شود کلیه هزینه ها و اطلاعات و دسترسی های مورد نیاز مجری را در ابتدا به صورت ک

، زمان انجام این خدمات افزایش پیدا خواهد کرد و مسئولیت این موضوع تنها بر عهده ابه موقع این اطلاعات و دسترسی هعدم تحویل 

 .کارفرما می باشد

لازم جهت انتقال هاست و دامنه را بنام خود انجام دهد، در غیر این صورت  اقداماتدر هنگام اتمام و تحویل پروژه کارفرما موظف است 

 مجری هیچگونه مسئولیتی در قبال سواستفاده های احتمالی از طریق دامنه و هاست نخواهد داشت.

 .منتشر نماید وبدالینکارفرما را به عنوان مشتریان تیم طراحی  و برند مجری حق دارد نام

 درخواستدر صورتی که کارفرما خش فوتر وب سایت نام و لینک خود را به عنوان طراح وب سایت به نمایش بگذارد. مجری حق دارد در ب

 هزار تومان میباشد. 122حذف این مورد را داشته باشد ملزم به پرداخت مبلغ 

یم یا نام فرد، ت به موجب قانون کپی رایت )مالکیت معنوی( کارفرما تا زمانی که طراحی وب سایت تغییر نیافته است اجازه نخواهد داشت

 .شرکت دیگری را به عنوان طراح در سایت خود مطرح کند

در  تحویل دهد. ارسال موارد درخواستی مجری به درخواست کارفرما موظف است کلیه اطلاعات درخواستی را در یک مرحله و بر اساس

 .ظف به اجرای مواردی است که در مرحله اول برای ایشان ارسال شده استچند مرحله مورد تایید نبوده و مجری مو

 تحویل پروژه به کارفرما، درخواست هرگونه تغییر به منزله پروژه جدید و با دریافت هزینه ی مجزا خواهد بود .پس از 

 ( فسخ قرارداد7ماده 

 .فسخ می باشدرد زیر قابل اتلقی شده و تنها در موالاجرا قرار داد از نوع لازم 

 و مجری موظف به پرداخت باشدامکان پذیر می (بلایای طبیعی، جنگ و ...) شرایط اضطراری تنها در صورت بروز از سمت مجری فسخ قرارداد

 میباشد.پس از کسر مبالغ هزینه شده کلیه هزینه های دریافتی 

 .می باشد به عنوان خسارت دادمبلغ قرارنصف کارفرما در صورت فسخ قرارداد، موظف به پرداخت 
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 وبدالین( قوانین و مقررات 8ماده 

 :می باشند ذیلی می باشد. این قوانین به شرح عهده مشتربر وبدالینرعایت کلیه قوانین و مقررات 

 می باشد فنی یکماهه این خدمات شامل پشتیبانی. 

 می باشد مدیریت سایت نحوه ی این خدمات شامل آموزش. 

  شده در گزارش بر عهده مشتری بودهآشنایی با اصطلاحات و موارد اعلام. 

 امکان تغییر در موارد مندرج در قرارداد و قوانین و مقررات وجود ندارد. 

  و تغییر در قوانین شامل این قرارداد نمیشود. باشد در زمان عقد قرارداد می ارگان هاو توافق در این قرارداد بر پایه قوانین متن 

  می باشد، مگر آنکه بر اثر مشکلات مربوط به هاستینگ و سرور  مجریامنیت وب سایت در طول دوره انجام خدمات بر عهده

 .بوده و یا فردی از سوی کارفرما تغییراتی در این دوره بر روی سایت و هاستینگ اعمال کرده باشند

  کپی رایت و حق معنوی سایت مورد نظر و جلوگیری از در صورتی که طرح خاصی مدنظر کارفرما باشد به دلیل حفظ قانون

 مسائل حقوقی، طراحی سایت دقیقا مشابه سایت مذکور امکان پذیر نمیباشد و سایت توسط تیم طراحی شخصی سازی میشود.

 رما کارفمجری در انتخاب طرح سایت با توجه به نیاز د، جهت ظاهر سایت مدنظر نداشته باش در صورتی که کارفرما طرح خاصی

  مختار میباشد.

 ند، ک باز طراحی تیم جز به دیگری افراد برای را دسترسی به پنل هاستینگ کارفرما ،در صورت آنکه در طول دوره انجام خدمات

 .هیچ گونه مسئولیتی در قبال آنها نخواهد داشت مجریموارد امنیتی و مشکلات پیش آمده بر عهده کارفرما بوده و 

  اولیه و بنا به چینش اعلام شده از سوی مجری بر روی وب سایت قرار می گیردمطلب  ۰۱حداکثر. 

  آماده و تحویل دهد را در مرحله اول مجریکارفرما موظف است مطالب اولیه و اطلاعات مورد نیاز. 

 )امکانات( 2جدول شماره 

 

 

 

 

 

 )خدمات مازاد( 8جدول شماره 

 

 

 

 ی اعتبار یکسان دارند تنظیم و بهتنهای به یک هر که متحدالمتن نسخه 8 وماده  2 صفحه، 1 ... در........................ این قرار داد در تاریخ

  .سمت کار فرما رسید در................. .........................سمت مجری و .............. در.................... .........................امضای .............

 

 : مجری امضا و اثر انگشت                                                                   : کارفرما و اثر انگشت امضا


