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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 شماره تماسبه  .............................................. کد ملی..................... به ................................................ فیما بین .......................این موافقتنامه در تاریخ

 وب به سرپرستی آقای مسعود ریسمانی به کد ملیدالینشود، و تیم طراحی ........... که از این پس کارفرما نامیده می..........................................

 ك این قرارداد درج شده است منعقدشود طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارکه از این پس مجری نامیده می 8822281822 

 .گرددمی

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

   .............................................. شماره همراه نماینده:........................................................ نام نماینده: .............................نام کارفرما: ...........

   ............................................. آدرس ایمیل

 ( موضوع قرارداد و شرح خدمات مجری۱ماده 

  در انتهای قرارداد 2...................................... با امکانات قید شده در جدول شماره ..............................................................سایت  یبانیپشت

 ( جدول زمانبدی پرداخت۲ماده 

 .دخواهد ش تسویه عقد قراردادمبلغ قرارداد در زمان  کل 

 ( مبلغ قرارداد۳ماده 

به شماره پیگیری ......................................... در تاریخ ...........................  تومان. .........................................................................:  )به حروف( مبلغ قرارداد

 توسط کارفرما پرداخت شده است.

 ( مدت قرارداد۴ماده 

 امکان تمدید مجدد بالمانع است. ،.................. اعتبار دارد........... تا تاریخ ...................که از تاریخ ...... ......................... قرارداد زمانمدت  

 .می باشداز سوى کارفرما به مجری  مبلغ قرارداد واریزشروع زمان بندى اجراى قرارداد منوط به 

 ( تعهدات مجری5ماده 

 کلیه ی بند های توافق شده را اجرا کند.مجری متعهد می گردد در صورت دریافت کلیه داده ها و موارد مورد نیاز، 

 کامل لشک به هاستینگ تنظیمات سایت را در صورت عدم تداخل با پشتیبانیمجری موظف است کلیه موارد تعیین شده در قرارداد برای 

 .دهد انجام

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

 .وب سایت را به مشتری تحویل دهد تغییرات اعمال شده دریک فایل حاوی  پروژه اتماممجری موظف است در زمان 
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 ( تعهدات کارفرما6ماده 

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

 ی سوخت شده از مدت زمان پروژه کسر میگردد.روزها ااین اطالعات و دسترسی ه به موقععدم تحویل 

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

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

 و باعث اختالل در انجام پروژه میشود. چند مرحله مورد تایید نبوده

 .، کارفرما هیچ گونه درخواست تغییر را به مجری نخواهد داداتمام مدت زمان قراردادپس از 

 ( فسخ قرارداد7ماده 

 .قرار داد از نوع الزم تلقی شده و تنها در مورد زیر قابل فسخ می باشد

میزان هزینه های انجام و  باشدامکان پذیر می (بالیای طبیعی، جنگ و ...) شرایط اضطراری تنها در صورت بروز مجریاز سمت  فسخ قرارداد

  میشود. عودتبه کارفرما غ شده از طرف مجری کسر و مابقی مبل

ت به عنوان خسار دادمبلغ قرارنصف ، موظف به پرداخت قراردادزمان مدت  یک سوم طی شدنقبل از  کارفرما در صورت فسخ قرارداد

 میباشد.به مجری از گذشت یک سوم زمان قرارداد مستلزم پرداخت کل مبلغ قرارداد به عنوان خسارت میباشد و بعد 

 وبدالین( قوانین و مقررات 8ماده 

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

 

 نه آموزشی باشدمی فنی این خدمات شامل پشتیبانی. 

 می باشد مدیریت سایت نحوه ی این خدمات شامل آموزش. 

  شده در گزارش بر عهده مشتری بودهآشنایی با اصطالحات و موارد اعالم. 

  تغییر در موارد مندرج در قرارداد و قوانین و مقررات وجود نداردامکان. 

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

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

 ازب پشتیبانی 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 مجریکند، موارد امنیتی و مشکالت پیش آمده بر عهده کارفرما بوده و 

  آماده و تحویل دهد را در مرحله اول مجریکارفرما موظف است مطالب اولیه و اطالعات مورد نیاز. 
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 )امکانات( 2جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 : مجری امضای                                                                       : امضای کارفرما


