
 

 

 به نام خدا

 و انجام امور مربوطه داد طراحی سایتقرار

 

 که از این.................. ......................یمانکار نامیده می شود و از یک طرف پقرارداد  .................. که از این پس در این.....................داد مابین آقای .این قرار

 فاد آن می باشند.مقرارداد متعهد به اجرای  رفرما نامیده می شود، به شرح ذیل منعقد و طرفینقرارداد کاپس در این 

 مشخصات طرفین -1

 

 مشخصات پیمانکار -

 ..........................................به نشانی  ........................................آدرس پست الکترونیک  ........................................به شناسه ملی  ........................................نجانب یا

 . ........................................تلفن  ................................................................

 حقیقی –مشخصات کارفرما  -

 ........................................سمت  ........................................نام و نام خانوادگی نماینده  ........................................به شناسه ملی  ........................................رکت ش

 . ........................................تلفن  ...............................................................................................................به نشانی  ........................................آدرس پست الکترونیک 

 حقوقی -مشخصات کارفرما  -

 ..........................................به نشانی  ........................................آدرس پست الکترونیک  ........................................به شناسه ملی  ........................................نجانب ای

 . ........................................تلفن  ................................................................

 برای طرفین به منزله درخواست رسمی و قطعی طرفین قرارداد می باشد. 1کلیه اعالنات صورت گرفته از طرف مشخصات مندرج در ماده 

 موضوع قرارداد -2

 مشخصات تمام نیازمندی های کارفرما ذکر شود. (ا پویا باید در اینجا مشخص شود) نوع وبسایت از نظر ایستا یاجرای پروژه طراحی وب سایت 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ت زمان الزم جهت انجام موضوع قراردادمد -3

شروع و در  ...................................از تاریخ  طرفین توافق و شده انجام مذاکرات طبق نهایی طرح تحویل و قرارداد موضوع انجام هتج زمال زمان مدت

 خاتمه می پذیرد. ...................................تاریخ 

پرداخت وجه پیش پرداخت  عات و توضیحات اولیه به پیمانکارهمزمان باالزم برای انجام موضوع قرارداد، ارائه اطالمبنای تعیین مدت زمان  :1تبصره 

 پیش پرداخت زمان رد عاتالاط ارائه عدم صورت در است بدیهی می باشد. أیید اولین طرح های ارائه شده به کارفرماامضای قرارداد و همچنین ت و

 از شده سپری مانز ها، طرح مجدد سازی پیاده و طراحی یا و تغییرات درخواست و اولیه های طرح تأیید عدم همچنین و قرارداد امضای و پرداخت

 سوی از که تغییرات نجاما برای زمال زمان مدت همچنین و کارفرما سوی از اولیه عاتاطال ارائه زمان تا قرارداد امضای و پرداخت پیش پرداخت تاریخ

 .شود می اضافه قرارداد موضوع تحویل برای زمال زمان مدت به شود، می تعیین پیمانکار

 شرایط پرداخت -4

 از طرف کارفرما.به عنوان پیش پرداخت درصد مبلغ کل قرارداد  40پرداخت : 1مرحله 

 پس از ارائه طرح رابط گرافیکی و تایید کارفرما.قرارداد  کل مبلغدرصد  20: پرداخت 2مرحله 

 شده و تایید کلی کارفرما.نویسی  درصد باقی مانده از مبلغ کل قرارداد پس از ارائه طرح کد 40: پرداخت 3مرحله 

 نحوه پرداخت 4-1

شماره ..................... .................بانک ....................................شعبه نزد  .........................................................................................................  شماره حساب پیمانکار

 می باشد. .........................................کارت ................................................................... به نام 

 .گردد واریز شود می معرفی کارپیمان توسط که بانکی حساب نوع یا به هر وجه تسویه به صورت نقدی -

 تسویه نماید، درخواست خاص هایی بخش در جزیی تغییرات فقط و برسد کارفرما کلی تأیید به 3 و 2 مراحل های طرح از هریک که درصورتی -

 وقت اسرع در تغییرات میزان به توجه با شود می متعهد پیمانکار مقابل در گردد، انجام کاری روز 4 طی حداکثر بایست می همچنان مراحل این

 .نماید اقدام تغییرات اعمال به نسبت

 هزینه پروژه 4-2

و به  ............... ریال.............................................................. عدد به مبلغ ( مختص به این قرارداد می باشدفقط که  ) توافق طرفینقیمت تمام شده پروژه با 

 می باشد....................................... ریال ...............................حروف ..............................................

 

 



 

 

 

 و آموزش دمات پشتیبانیخ -5

 با شش ماه آتی در که است 4بند  در مندرج قرارداد، 3 مرحله تسویه وجه پرداخت تاریخ از آن شروع شش ماه می باشد و مدت به پشتیبانی خدمات

 موارد صحیح عملکرد در نقص هرگونه رفع شامل پشتیبانی خدمات. باشد می تمدید قابل دیگر ماه شش مدت به قرارداد، کل مبلغ درصد 10 پرداخت

 .است قرارداد همین موارد ذکر شده در مندرج

 کارفرما نماینده تغییر صورت در است بدیهی گردد، می برگزار رایگان صورت به کارفرما نماینده برایساعت  ........ طی سایت مدیریت نحوه اولیه موزشآ

در بخش های دیگر آموزش  .بپردازد را پیمانکار طرف از شده مشخص هزینه بایست می کارفرما سایت، مدیریت نحوه مجدد آموزشی جلسه به نیاز و

 برسند. این آموزش می تواند شامل راهکارهای مقاله نویسی و بهینه سازی محتوا باشد.با توافق طرفین به مبلغ مشخص  ندمی تواناز طرف پیمانکار 

 شرح نکات قرارداد -6

 قوانین طبق غیره و باعتصا جنگ، زلزله، سیل، قبیل از بودجه و برنامه سازمان تعاریف طبق ماژور فورس وجود علت به اشکال هرگونه بروز صورت در

  .شد خواهد عمل جامعه بر حاکم

 .رسید قرارداد فینطر امضای به و تنظیم دارند یکسان اعتبار که نسخه دو در ماده 6 در.......... .................. تاریخ در قرارداد این

 .باشد می فسخ لقاب طرفین توافق یا و قراداد متن در شده اشاره فسخ شرایط وقوع صورت در تنها و شده تلقی جراالا زمال نوع از داد قرار 

  دوم همین قرارداد(طبق بند ) موضوع قراردادقسمت  -2 نقطه چینقسمت های  -1قسمت.  3می باشد به جز  خوردگی قلم هرگونه فاقد قرارداد هنسخ

 (شرح نکات قرارداددر قسمت )پایین همین متن  -3

 

 

 

 

 

 

 

 قوقیح -مضاء کارفرما ا                                                              حقیقی - امضاء کارفرما                                                             پیمانکار ءامضا


