
 

 . موضوع قرارداد ۱ماده  

 ( آمادهطراحی سایت با وردپرس )قالب 

 . طرفین قرارداد ۲ماده

شود و از    نامیده می   طراح که ازین پس در این قرارداد    شرکت طراحان نوباوه فردااین قرارداد فی مابین  

پس در این قرارداد کارفرما نامیده می شود ، است به شرح زیر منعقد و    که ازین  ................   یک طرف

 طرفین قرارداد متعهد به انجام مفاد آن می باشند. 

 مشخصات طرفین   1-2 

   طراحمشخصات  1-1-2

 نام شرکت : طراحان نوباوه فردا 

 16578شماره ثبت :  

 14008984359شناسه ملی شرکت : 

 کوچه درب آبی ، طبقه دوم  4شهرک هللا آباد ، خیابان بعثت ، کوچه نیلوفر ، نبش  کرمان ، آدرس :

 حقوقی  –مشخصات کارفرما   2-1-2

   : شرکت 

   : با شناسنامه ملی 

   : و نام خانوادگی نماینده  نام



 

 سمت  

 :  آدرس

 حقیقی   -مشخصات کارفرما   3-1-2

   :   نام و نام خانوادگی 

   :   کدملی  

 :   پست الکترونیکی   

   :   نشانی 

   شماره موبایل : 

برای طرفین به منزله درخواست    ۲٫1کلیه اعالنات صورت گرفته از طرف مشخصات مندرج در ماده  2-2

 رسمی و قطعی طرفین قرارداد می باشد. 

 : مبلغ قرارداد ۳ماده    

ماده    در  آمده  مشخصات  به  توجه  با  قرارداد  موضوع  انجام  مبلغ   ۱مبلغ  به  قرارداد،    این 

 . استتومان  000,0006,

 : شرایط پرداخت  ۴ماده  

 نحوه پرداخت  1-4



 

شرکت طرحان نوباوه فردا انجام  رضا ذوالعلی مدیریت  حساب زیر به نام  کارفرما می تواند پرداخت را به  

 .دهد

 IR630700001000114929799001  شماره شبا : 

 : شروع قرارداد ۵ماده 

 قرارداد از تاریخ امضاء و تبادل آن توسط طرفین و پرداخت مبلغ، نافذ، معتبر و الزم االجرا است   

مدت زمان الزم جهت انجام  در صورت امضاء قرارداد و عدم پرداخت وجه در تاریخ عقد قرارداد،    5-1

ها همین قرارداد درج شده است، متناسب با اختالف تاریخ امضاء قرارداد و  ه  موضوع قرارداد که در ماد

 تاریخ پرداخت وجه پیش پرداخت، افزایش خواهد یافت. 

 : خدمات پشتیبانی  ۶ماده  

ماه است و از تاریخ تحویل پروژه به کارفرما مدت زمان پشتیبانی آغاز می شود و   6مدت زمان پشتیبانی  

پشتیبانی فقط بر روی موارد تحویل داده شده است و در صورتی کارفرما درخواست اضافه کردن امکان  

 در سورس قالب باید هزینه آن را با تعرفه روز پرداخت نمایید. جدید یا تغییرات

 ین : تعهدات طرف ۷ماده  

   طراحتعهدات  7-1 

محرمانه تلقی می    طراح قرار می گیرد از سوی    طراحکلیه اطالعاتی که توسط کارفرما در اختیار    7-1-1

موظف به حفظ و نگهداری اطالعات داده شده بوده و حق در اختیار قرار دادن این اطالعات    طراح گردد و  

 را به سایر ندارد.  



 

متعهد می شود، کلیه خدمات ذکر شده در موضوع قرارداد را پس از تسویه کامل قرارداد،  طراح    7-1-2

 به کارفرما ارائه دهد.  

 وب به مشتری تحویل دهد. متعهد میشود کار را با کیفیت مطل طراح 7-1-3

طراح متعهد می گردد که قالب را با استاندارهای روز جهان مانند رسپانسیو بودن )هماهنگی      7-1-4

درصد در ابزار سنج سرعت گوگل(    80با دستگاه های مختلف ( قالب ، سرعت لود مناسب ) امتیاز باالیی  

نمایید و د  پیاده سازی  به سئو سایت  رعایت نگردد،  ، موارد فنی مربوط  استانداردها  این  ر صورتی که 

 کارفرما می تواند سایت را زمان اجرا این استانداردها تحویل نگیرد. 

طراح سایت متعهد می گردد که سورس و تمامی کدهای سایت را پس از تکمیل و تسویه حساب    7-1-5

 کامل پروژه در اختیار کارفرما قرار دهد.

 تعهدات کارفرما  7-2

پرداخت کلیه کسورات قانونی مبلغ قرارداد بر عهده ی کارفرما می باشد و مبلغ قرارداد به صورت   7-2-1

 پرداخت میگردد.   طراحخالص به 

هیچ گونه مسئولیتی در قبال در اختیار قرار گرفتن اطالعات امنیتی وب سایت به افراد غیر    طراح   7-2-2

 به هر نحوی از سوی کارفرما را ندارد.  

را    طراح  7-2-3 اند  شده  ثبت  کارفرما  توسط  که  )دامنه(  هایی  نشانه  قبال  در  مسئولیتی  گونه  هیچ 

 نخواهد داشت. 



 

از  7-2-4 قبال درخواست اضافه کردن ویژگی های    کارفرما متعهد می شود که پس  در  عقد قرارداد، 

 را پرداخت نماید.   طراح جدید به وب سایت، هزینه روز مندرج در وب سایت رسمی 

تصاویر،    7-2-5 )دامنه(،  نشانه  مانند  اولیه  اطالعات  ارائه  به  نیاز  صورت  در  شود  می  متعهد  کارفرما 

 ر دهد.  قرا  طراحدر اختیار را کاتالوگ و ... آن ها 

را اعالم    7-2-6 این مورد  یابد، کارفرما میبایست به صورت کتبی  در صورتی که نماینده کارفرما تغییر 

کارفرما   قبلی،  ی  نماینده  با  جدید  نماینده  درخواست  بودن  متفاوت  صورت  در  همچنین  نماید. 

 جهت انجام تغییرات درخواستی نماینده جدید را بپردازد.  طراح میبایست هزینه تایین شده از سوی 

هیچ تعهدی در قبال موارد    طراحتمامی عواقب و مسائل قانونی کار مربوط به کارفرما است و    7-2-7

 .قانونی کار ندارد و فقط مسائل فنی سایت مربوط به پیمانکار است

طراح می توانید طرح را به صورتی که به کلیت طرح آسیب نخورد امضا نمایید و در صورتی که    7-2-8

تومان به    850,000شته باشید امضا طراح در سایت موجود نباشد ، می بایست مبلغ کارفرما تمایل دا

 طراح بپردازد 

 : حل اختالف ۸ماده  

مابین طرفین قرارداد، درصورتی که توافقی در مذاکرات حاصل نشد، اختالف    در صورت بروز اختالف في 

 از طریق مراجع ذیصالح مورد برسی قرار می گیرد. 

 : فسخ قرارداد  ۹ ماده  



 

قرارداد از نوع الزم االجرا تلقی شده و تنها در صورت وقوع شرایط فسخ اشاره شده در متن قرارداد و با  

 اشد.  توافق طرفین قابل فسخ می ب 

 : اقامت گاه قانونی طرفین    ۱۰ادهم

اقامت گاه قانونی طرفین، همان نشانی مندرج در قرارداد بوده و در موارد لزوم به منظور ابالغ مکاتبات،   

مورد استناد خواهد بود و در صورتیکه در طول مدت قرارداد نشانی متعاقدين تغییر یابد، طرفین باید  

 یگر ابالغ نمایند و تا قبل از ابالغ رسمی نشانی قبلی معتبر خواهد بود.  رسما و كتبا مراتب را به یکد 

 : فورس ماژور  ۱۱ماده  

در صورت وجود هرگونه اشکال به علت فورس ماژور طبق تعاریف سازمان برنامه و بودجه ) از قبیل   

 سیل، زلزله، جنگ، اعتصاب و...( طبق قوانین حاکم بر جامعه عمل خواهد شد. 

 : مدت زمان قرارداد ۱۲ماده  

 است   کاری روز 20این قرارداد  مورد نیاز برای انجام مدت زمان 

 : نسخ قرارداد   ۱۳ماده  

نسخه که اعتبار یکسان دارند تنظیم و به امضاء طرفین    2ماده در    13در  .…………این قرارداد در تاریخ  

 قرارداد رسید.  

 هر دو نسخه قرارداد فاقد هرگونه قلم خوردگی می باشد.   1-13

 طراح مهره و امضا                                                                                                        مهره و امضا کارفرما 


