
 3 از 1صفحه 

 

 تایید طرفین قرارداد
 
 

 

 پیمانکارامضا و اثر انگشت و مهر  امضا و اثر انگشت و مهر کارفرما

 بسمه تعالی
 .و تولید محتواسایت  قرارداد طراحی وب سایت ، سئو موضوع:

 توضیحات:
ماده با اعتبار واحد هر نسخه  5صفحه و  3نسخه و  2قرارداد حاضر در 

 لجراست.ازم البرای طرفین آن تایید  ضایپس از امتنظیم شده و 
 

 مشخصات طرفین قرارداد
 :مشخصات کارفرما

  نام پدر  نام خانوادگی  نام
 09 تلفن همراه  تلفن ثابت  کد ملی

  نشانی پستی
 

 :مشخصات پیمانکار
  نام پدر  نام خانوادگی  نام

 09 تلفن همراه  تلفن ثابت  کد ملی
  نشانی پستی

 
 شرح کار:

 /     / تاریخ انعقاد قرارداد
 تومان                           مبلغ کل قرارداد
 /     / تاریخ تحویل کار

  

 و شرح خدمات توضیح خدماتعنوان  ردیف

 وب سایت طراحی 1
دپرس و طراحی وب سایت با سیستم مدیریت محتوای ور 

ا آدرس دامنه مد نظر سی پنل بپایگاه داده اس کیو ال در 
 می شود.انجام کارفرما 

 ی وب سایتتولید محتوا 2
وب سایت استاندارد و با کیفیت باال برای تولید محتوای 

شامل چیدمان صفحات داخلی وب سایت و افزودن 
 می باشد.به سایت مد نظر کارفرما و محتوای محصوالت 

مایش این کلمات در صفحه اول سئو کلمات کلیدی و ن ی وب سایتسئو 3
 ماه کاری به صورت استاندارد و با کیفیت. 6 طی گوگل

  

 وب سایتفنی مشخصات  ردیف
 .https://www سایتآدرس وب  1

 مقاالت و دسته بندی هاتعداد محصوالت ،  2
  :نوشتهتعداد دسته   :محصولعداد دسته ت

  تعداد نوشته ها:  تعداد محصوالت:

  کلمات کلیدی سئو 3
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 پیمانکارامضا و اثر انگشت و مهر  امضا و اثر انگشت و مهر کارفرما

 شرایط پرداختماده اول : 
پیمانکار  بانکیحساب  عاتاطالنوبت طبق جدول زیر توسط کارفرما به  دوفقره و  دومبلغ کل قرارداد در 
 پرداخت خواهد شد.

 )تومان( مبلغ قابل پرداخت تاریخ پرداخت نوبت پرداخت

1 /     /  
2 /     /  

 
 :اطالعات حساب بانکی پیمانکار

 به نام بانک شماره کارت
   

 
نوبت اول در تاریخ در  درصد از کل مبلغ قرارداد به عنوان پیش پرداخت 50به هنگام انعقاد قرارداد حاضر 

پرداخت  نقدیرت به صو مشخص شده نوبت دوم در تاریخ ، پرداخت می گردد و مابقی مبلغ قرارداددکر شده 
 .می شوددریافت توسط پیمانکار دوم نوبت پرداخت به تاریخ معتبر بانکی چک یا به صورت خواهد شد 

 
 قوانین قراردادماده دوم : 

 جرای موضوع قرارداد قائم با عنایت به قرارداد حاضر که فی مابین کارفرما و پیمانکار منعقد شده است، ا
 .به شخص پیمانکار است و ایشان نمی تواند اجرای آن را به غیر واگذار نماید

 یمانکار نسبت به اصالت سایت تولید شده متعهد می گردد و در صورت هر گونه نقض قانون کپی رایت پ
 .مسئول می باشد ل اشخاص ثالث شخصا  و سایر قوانین مرتبط در مقاب

  اطالعاتمحرمانه اصل محرمانگی اسناد و  اطالعاتپیمانکار متعهد می گردد نسبت به هر گونه داده یا 
 نماید. کارفرما را رعایت

  که پیش آمده فنی یا مشکلی فنی هر گونه نقص  نمایش وب سایتپیمانکار متعهد می گردد در فرآیند
 .وتاه ترین زمان ممکن مرتفع نمایدرا در ک

  دقیقه  سیپیمانکار متعهد می گردد پس از طراحی و راه اندازی سایت، یک دوره فشرده آموزشی به مدت
 کالسنسبت به کار با آن را برای پیمانکار یا پرسنل ایشان برگزار نماید. در صورتی که پیمانکار تقاضای 

 .ز مفاد این قرارداد پرداخت نمایدهای آموزشی بیشتری نماید می بایست هزینه ای جدا ا
 .هزینه تمدید سالیانه هاست میزبانی و آدرس دامنه وب سایت بر عهده کارفرما می باشد 
  و در ینه قرارداد توسط کارفرما ، انجام خواسته جدید شامل هز  جدید و خارج از ایندر صورت خواسته

 خواهد شد.چهارچوب قرارداد دیگری انجام 
 به  نگهداری و مدیریت وب سایت و پشتیبانی فنی وب سایتولید محتوای روزانه برای وب سایت ، ت

 شامل هزینه می شود و مستلزم توافق در قراردادی دیگر می باشد. صورت دوره ای
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  محرمانگی را رعایت نمایداصل حفظ کارفرما ملزم است نسبت به پنل ادمین سایت تولید شده. 
  سایت رضایت  پابرگدر قسمت  رسین وب به عنوان طراح وسئوکار نام و لینککارفرما نسبت به درج

 .می دارد اعالمخود را 
  کارفرما متعهد می گردد در صورتی که درخواست های خارج از قرارداد حاضر نسبت به ایجاد تغییرات

داشته باشد، هزینه های اضافی آن را بر مبنای تعرفه تعیین  جدید در طراحی سایت و سئو تولید شده
 .شده، پرداخت نماید

 کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت پس از تسویه کامل متعلق به کارفرما میباشد. 
 تضمین کیفیت طراحی از لحاظ گرافیکی و ،  تعهد کامل بودن همه امکانات و قابلیت های وب سایت

 توسط پیمانکار. کرد تمامی بخش های وب سایت تضمین صحت کارو  چیدمان
 غیر قابل مذکور ، وب سایت  پرداختدر نوبت دوم  در صورت امتناع کردن کارفرما از تسویه حساب مالی

می  کارفرما متعهدو  به کارفرما بازگردانده نخواهد شدپیمانکار نمایش خواهد شد و هزینه ای از سمت 
در صورت تاخیر در و  آن نداشته باشد انجامبه و هیچ گونه تأخیری نسبت  رعایت ماده اول راگردد که 

بابت هر روز تاخیر در پرداخت مابقی مبلغ ، ، توسط کارفرما دوم در نوبت پرداخت مابقی مبلغ قرارداد 
 به پیمانکار پرداخت نماید.و تاخیر در پرداخت جریمه ضرر و زیان و  بابتهزار تومان  300روزانه 

 
 فورس ماژورماده سوم : 

  در صورتی که برای یکی از طرفین قرارداد شرایط ویژه و خارج از اراده ای حادث گردد که ادامه همکاری
در جهت اجرای موضوع قرارداد را غیر ممکن سازد، ایشان می تواند با رعایت اصل محرمانگی نسبت به 

 .و اسرار از ادامه همکاری انصراف دهداطالعات 
 

 فات ناشی از قرارداداختالماده چهارم: 
  سئو و طراحی سایت موضوع و ارائه خدمات محتوا ، نسبت به طراحی، راه اندازی، تولید اختالفاتکلیه

تی قرارداد ابتدا  تالش می شود از طریق مذاکره و سازش میان طرفین قرارداد حل و فصل گردد. در صور 
که پس از مدت پنج روز از تاریخ مذاکرات و سازش میان طرفین، مناقشه همچنان ادامه داشته باشد، 

 می گردد.  راجعهمبه مراجع قضایی و داوری به منظور حل و فصل  اختالفات
 

 موارد فسخ قراردادماده پنجم: 
 ایت از طرف ، تولید و پشتیبانی س ، راه اندازی انتقال موضوع قرارداد به شخص ثالث به منظور طراحی

 .پیمانکار
 طرفینو نقض تعهدات  برای پرداختی توسط کارفرما دم رعایت بازه های زمانی مقرر شدهع.  

 پایان قرارداد
 
 


