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بسمه تعالی 

 :تبضید 

 :ضوبضُ 

 ..…………………… قرارداد طراحی و پیاده سازی وب سایت شرکت

 :طرفین قرارداد

. ………………………………ثِ ًطبًی . ………… هلیثِ ضوبضُ .. ………………………ایي لطاضزاز ثیي 

اظ یه عطف وِ اظ ایي پس هجطی ًبهیسُ هی ضَز ٍ ضطوت …………………………………………………………

 ثِ ًطبًی ……………………………………اهلیعثِ هسیط   …………………………………………

وِ اظ ایي پس وبضفطهب ًبهیسُ هی ضَز اظ عطف زیگط هغبثك  ..………………………………………………………

 :هفبز شیل هٌؼمس هی گطزز

 .ّوعهبى ثب تبضید ػمس لطاضزاز ثیي عطفیي هی ثبضس: تبضید ضطٍع لطاضزاز 

 شرح قرارداد- ۱ماده 

  غفحبت، هغبلت ، تػبٍیط: هحتَیبت سبیت ثِ ضبهل هَاضز ظیط هی ثبضس -۱-۱

ضوبی ولی گطافیه سبیت ثبیستی ثِ تأییس وبضفطهب ثطسس ٍ ّطگًَِ تغییط زض گطافیه وبض ثؼس اظ ًْبیی ضسى ٍ تأییس آى : تجػطُ 

 .تَسظ وبضفطهب هی تَاًس هَجت زضیبفت ّعیٌِ گطزز

 ّبست -۲-۱

ضطایظ ).فطاّن ًوَزى ّبست ثط ضٍی سطٍضّبیی وِ اظ لحبػ لسضت، سطػت ، اهٌیت ٍ پبیساضی زاضای ضطایظ هٌبسجی ثبضٌس •

 (سطٍضّب زض سبیت ضطوت هَجَز هی ثبضس

هگبثبیت هیجبضس ٍ زض غَضت ًیبظ فضبی ثیطتط عجك تؼطفِ وبضفطهب هَظف ثِ ............ هیعاى فضبی اذتػبظ زازُ ضسُ ثِ سبیت 

 .پطزاذت آى هی ثبضس

 .اعالع ٍ یبزآٍضی ثِ وبضفطهب زض ظهبى لجل اظ تبضید اًمضب ّبست ثِ ػْسُ هجطی هی ثبضس: تجػطُ 

 زاهٌِ -۳-۱

 .فطاّن ًوَزى زاهٌِ هَضز زضذَاست وبضفطهباگط زاهٌِ تَسظ وبضفطهب ثجت ًطسُ ثبضس  •

اعالع ٍ یبزآٍضی ثِ وبضفطهب زض ظهبى لجل اظ تبضید اًمضب زاهٌِ ثِ ػْسُ زض غَضتی وِ زاهٌِ تَسظ هجطی ثجت ضسُ ثبضس : تجػطُ

 .هجطی هی ثبضس
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 پطتیجبًی -۴-۱

 ۴-۵پطتیجبًی سبیت زض هطاحل هرتلف عجك  •

 مدت قرارداد- ۲ماده 

 : ثِ ضطح ظیط ظهبى ثطای پیبزُ سبظی پطٍغُ الظم است۱ثطای هَاضز شوط ضسُ زض هبزُ 

اجطای ایي لطاضزاز عی زٍ فبظ اًجبم ذَاّس ضس وِ هست فبظ اٍل آى وِ ضبهل تْیِ ٍ اًجبم تٌظیوبت هطثَط ثِ ّبست ٍ زاهٌِ 

 .ضٍظ وبضی هی ثبضس. ………………هطثَعِ ٍ عطاحی غفحِ ًرست سبیت ٍ گطافیه سبیت هی ثبضس ، 

ضٍظ وبضی پیبزُ سبظی .. …………فبظ زٍم ضبهل اتوبم عطاحی ولیِ لسوت ّبی لیس ضسُ زض لطاضزاز هی ثبضس وِ زض هست 

 .ذَاّس ضس

 مبلغ قرارداد- ۳ماده 

  ضیبل هی ثبضس،……………………………هجلغ ول لطاض زاز پیبزُ سبظی  -۳-۱

هجلغ هطثَط ثِ زاهٌِ ٍ ّبست سبیت زض اًتْبی سطضسیس ّط سبل ثب تَجِ ثِ لیوت زاهٌِ ٍ ّبست زض ّوبى سبل هحبسجِ ٍ  -۳-۲

 .ثِ وبضفطهب اػالم هی گطزز

 . ثب ّعیٌِ هطثَط ثِ ّبست ٍ زاهٌِ زض سبل اٍل ذَاّس ثَز۱-۳هجلغ شوط ضسُ زض ثٌس : تجػطُ

ثسیْی است زض غَضت ػسم پطزاذت ّعیٌِ ّبی هطثَط ثِ توسیس زاهٌِ ٍ ّبست پس اظ اػالم هجطی زض سطضسیس ّط سبل : تجػطُ

، هجطی ّیچگًَِ هسئَلیتی زض لجبل ػَالت اظ ثیي ضفتي اعالػبت ٍ زازُ ّبی سبیت ٍ ّطگًَِ ذسبضات ٍاضزُ ثِ سیستن ضا 

 .ًرَاّس زاضت

هجبلغ فَق ثطای هَضَع عطاحی ٍ پیبزُ سبظی ًطم افعاض ٍ پطتیجبًی یىسبلِ آى ثَزُ ٍ ثطای پطتیجبًی سبل ّبی آتی ٍ : تجػطُ 

 .ًحَُ ی آى لطاضزاز جساگبًِ ای ثستِ ذَاّس ضس

 نحوه پرداخت- ۴ماده 

ضیبل پس اظ اتوبم عطاحی ٍ پیبزُ سبی فبظ اٍل وبض ٍ هجلغ . …………………………هجلغ  -۴-۱

 .ضیبل آى پس اظ اتوبم عطاحی ٍ پیبزُ سبی فبظ زٍم ثِ هجطی پطزاذت هی گطزز. ……………………………

هجبلغ هطثَط ثِ فبظّبی عطاحی ٍ پیبزُ سبظی پس اظ اتوبم فبظ لجلی ٍ ثطعطف ضسى ػیَة آى ، ثغَض وبهل ثِ غَضت ًمسی  -۴-۲

 .زضیبفت ذَاّس ضس
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 تعهدات مجری- ۵ماده 

 . هجطی هَظف است ًسجت ثِ تبهیي ًیطٍی اًسبًی ٍ وبضضٌبسبى الظم جْت اجطای هفبز لطاضزاز السام وٌس -۵-۱

هجطی تؼْس هی ًوبیس زض غَضت زضذَاست وبضفطهب ػولیبت تَسؼِ هَضَع لطاضزاز ضا عی ػمس لطاضزاز جسیسی ػْسُ زاض  -۵-۲

 .گطزز

هجطی تؼْس هی ًوبیس وِ زض غَضت اًمضبء ظهبى لطاضزاز ٍ ػسم تحَیل هَضَع لطاضزاز ثِ اظای ّط ضٍظ زیطوطز ثِ ًسجت  -۵-۳

ثؼٌَاى ذسبضت ٍاضزُ اظ زیطوطز ثِ وبضفطهب  (حبغل تمسین هجلغ لطاضزاز ثط تؼساز ضٍظّبی ظهبى لطاضزاز)یه ضٍظ اظ هجلغ لطاضزاز 

 .ثپطزاظز ٍ وبضفطهب هی تَاًس هجلغ هصوَض ضا اظ هغبلجبت هجطی وسط ًوبیس

تبذیطات ًبضی اظ ػسم پبسرگَیی یب اػالم ًظط وبضفطهب ثِ استؼالم ّبی هجطی زض ذػَظ هتس ّب، عطح ّبی تىویلی ٍ : تجػطُ 

 .غفحبت سبذتِ ضسُ ثِ سمف ظهبًی لطاضزاز اضبفِ هی ضَز

. هجطی ثِ هست یه سبل پس اظ تحَیل وبهل، پطتیجبًی سبیت ضبهل اضىبالت ًطم افعاضی ٍ هٌغمی ضا ثؼْسُ هی گیطز -۵-۴

ثسیْی است ایي پطتیجبًی ضبهل هَاضزی اظ لجیل تغییط زض عطاحی ٍ سبذتبض سبیت ٍ یب ون ٍ ظیبز وطزى هبغٍلْبی هَضَع لطاضزاز 

 .ًجَزُ ٍ زض غَضت زضذَاست هجطی، ثػَضت جساگبًِ غَضتحسبة غبزض ذَاّس ضس

الظم ثِ شوط است توبهی زضذَاست ّبی هطثَط ثِ فبظ پطتیجبًی ٍ ضفغ ًَالع احتوبلی وِ اظ سوت وبضفطهب اضائِ هی گطزز ثبیس 

 .حتوب اظ عطیك ایویلی وِ هجطی زض اذتیبض وبضفطهب لطاض هی زّس اًجبم گیطز

 .هتؼلك ثِ وبضفطهب هی ثبضس (ّب)وبضفطهب ًساضز ٍ هبلیىت زاهٌِ  (ّبی)هجطی ّیچ گًَِ هبلىیتی ثبثت زاهٌِ  -۵-۵

  .ثػَضت جساگبًِ غَضتحسبة غبزض ذَاّس ضس عطاحی پلت فطم یب افعًٍِ جسیس ۵ -۶

هحتَیبت جْت اضبفِ ضسى تَسظ ًوبیٌسُ ) اضبفِ ، ٍیطایص ، حصف تَسظ هجطی اًجبم گطزز؟         آضی          ذیط      ۵ -۷

  .(وبضفطهب ثِ هجطی زازُ ذَاّس ضس

 تعهدات کارفرما- ۶ماده 

 ٍ سبیط ضطایظ لطاضزاز ثِ ۴ ٍ سبیط تؼْسات هبلی لطاضزاز ضا هغبثك ثب هبزُ ۳وبضفطهب هتؼْس هی گطزز هجبلغ هٌسضج زض هبزُ  -۶-۱

حبغل تمسین هجلغ لطاضزاز ثط )هجطی پطزاذت ًوبیس زض غیط ایي غَضت ثِ اظای ّط ضٍظ زیطوطز ثِ ًسجت یه ضٍظ اظ هجلغ لطاضزاز 

زض غَضت تؼلل زض پطزاذت ثیص اظ یه ّفتِ، . ثؼٌَاى ذسبضت ٍاضزُ اظ زیطوطز ثِ هجطی ثپطزاظز (تؼساز ضٍظّبی ظهبى لطاضزاز 

 .هجطی تؼْسی ًسجت ثِ ازاهِ ٍ اتوبم پطٍغُ ًساضتِ ٍ ولیِ ذسبضات ٍاضزُ ثط ػْسُ وبضفطهب ذَاّس ثَز

هستطز ًطسُ ٍ ضوٌب هتؼْس ثِ پطزاذت ولیِ  ۴چٌبًچِ وبضفطهب لطاضزاز ضا زض ّط هطحلِ فسد ًوبیس، هجبلغ پطزاذتی هبزُ  -۶-۲

 .ّعیٌِ ّبی اًجبم ضسُ تب آى هطحلِ ثؼٌَاى ذسبضت هی ثبضس

وبضفطهب هتؼْس هی گطزز فطزی ضا ثؼٌَاى ًوبیٌسُ تبم االذتیبض ذَز ثطای ًظبضت پیبزُ سبظی هَضَع لطاضزاز ثِ هجطی  -۶-۳

 هؼطفی
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 .ًوبیس هی ثبضس

حساوثط فطغت اػالم ًظط ًوبیٌسُ وبضفطهب زض ذػَظ هتسّب ، عطح ّبی تىویلی ٍ غفحبت سبذتِ ضسُ پس اظ تحَیل  -۶-۴

ثسیْی است ػسم اػالم ًظط وتجی زض هْلت اضبضُ ضسُ ثِ هؼٌی تبییس آى فبظ ذَاّس .  ضٍظ وبضی هی ثبضس۷سیستن زض ّط فبظ، 

الظم ثِ شوط است وِ پس اظ تحَیل ٍ تبئیس ّط فبظ ، زض غَضت زضذَاست وبضفطهب ثطای اػوبل تغییطات، غَضتحسبة جساگبًِ . ثَز

 .غبزض ذَاّس ضس

 ( فورس ماژور)قهریه - ۷ماده 

هجطی اظ هسئَلیت هجطاست ٍ ازاهِ  . . .زض هَضز تبذیطات ًبضی اظ حَازث لْطیِ هبًٌس سیل ، ظلعلِ ، آتص سَظی ، جٌگ ٍ 

 .ّوىبضی هٌَط ثِ تَافك عطفیي هی ثبضس 

 حل اختالفات- ۸ماده 

زض غَضت ثطٍظ اذتالفبتی وِ هوىي است زض حیي اجطای ایي لطاضزاز یب ثط اثط تغییط ٍ تفسیط هٌسضجبت آى ثیي عطفیي لطاضزاز ضخ 

زّس ٍ ًتَاى آًْب ضا اظ عطیك هصاوطُ ٍ یب هىبتجِ حل ًوَز ، ًظط ضَضای ػبلی اًفَضهبتیه ثؼٌَاى زاٍض هطضی الغطفیي هالن ػول 

 .ثَزُ ٍ الظم االتجبع ثطای عطفیي ذَاّس ثَز ،ٍزض غیط ایي غَضت اذتالف اظ عطیك هطاجغ شیػالح لبثل پیگیطی ذَاّس ثَز

ایي لطاضزاز زض ّطت هبزُ ٍ زٍ ًسرِ وِ ّط وسام حىن ٍاحس ٍ زاضای اضظش ٍ اػتجبض یىسبى هی ثبضٌس تحت لَاًیي جوَْضی 

 . اسالهی ایطاى تٌظین ٍ پس اظ اهضبء هجبزلِ گطزیس

   

 .………………………ضطوت/آلبی .………………………ضطوت/آلبی

 هجطیهْط ٍ اهضبء  هْط ٍ اهضبء وبضفطهب

  
 

 

 

 

 


