
به نام خداوند بخشنده و مهربان

قرارداد طراحی سایت

ماده  1: عنوان تنظیم قرارداد طراحی سایت
در تاریــخ  ...................  ؛ قــرارداد طراحــی ســایت، بیــن ..........................................کــه از ایــن پــس 

کارفرمــا خوانــده می شــود و از طــرف دیگــر ............................... _به عنــوان مدیــر وب ســایت فــرا 

برنــدز  کــه بــه عنــوان مجــری شــناخته مــی شــود، عقــد مــی گــردد و طرفیــن بــا امضــاء ایــن قــرارداد 

ــد. ــاد آن می دانن ــام مف ــرای تم ــه اج ــد ب ــود را متعه خ

ماده 2: موضوع تنظیم قرارداد
طراحی  وب سایت  .............

ماده 3: مدت انجام قرارداد
مدت زمان انجام پروژه 21 روز کاری پس از تاریخ امضاء قرارداد و دریافت پیش پرداخت است.

ماده 4: ریز موضوعات قرارداد
طراحی سایت فروشگاهی..............................

ماده 5: تعهدات مجری 
• انجــام فعالیت هــای طراحــی مرتبــط بــا موضــوع ایــن قــرارداد توســط مجــری و پذیــرش مســئولیت 

کمــی و کیفــی و انجــام بــه موقــع پــروژه.

• رعایــت امانــت و حفــظ امــوال و مدارکــی کــه کارفرمــا در اختیــار مجــری قــرار مــی دهــد و اســتفاده 

بهینــه از آن بــرای انجــام موضــوع قــرارداد.

ــخاص  ــه اش ــرد ب ــی گی ــرار م ــار وی ق ــه در اختی ــی ک ــدارك و اطالعات ــناد و م ــه اس ــق ارائ ــری ح • مج

ــدارد. ــر را ن ــی غی ــا حقوق ــی ی حقیق



• آدرس اینترنتــی مســتقیما بــا نظــر کارفرمــا انتخــاب می شــود و پــس از تاییــد قابــل ویرایــش 

ــت. نیس

• مجــری در خصــوص دامنه هــای مشــابه و دامنه هایــی کــه از قبــل توســط غیــر رزرو شــده، 

نمی باشــد. متعهــد 

ماده 6: تعهدات کارفرما
•   ارائه مدارک مورد نیاز برای طراحی وب سایت به طراح و پرداخت مبلغ قرارداد.

•   کارفرما حق واگذاری امتیاز طراحی سایت در زمان اجرا و پشتیبانی به غیر را ندارد.

•   تمامــی محتــوای وب ســایت، مســائل حقوقــی و مالیاتــی در خصــوص فــروش اجنــاس و امــالک 

ســایت، کامــال بــه عهــده کارفرمــا می باشــد.

•   کارفرما متعهد می شود کلیه قوانین مربوط به کسب و کار اینترنتی را رعایت کند.

•   تمامــی مســئولیت ها در ارتبــاط بــا طریقــه فــروش، قیمت گــذاری و غیــره بــه عهــده کارفرمــا 

ــت. اس

•   هزینه هــای مــازادی چــون هزینــه دامنــه، ارتقــاء و تمدیــد هاســت، خریــد قالب هــا و افزونه هــای 

ــرم در  ــای محت ــوند و کارفرم ــبه می ش ــرح محاس ــزا از ط ــورت مج ــی و...  به ص ــل پیامک ــد پن الزم، خری

صــورت نیــاز بــه خریــد، مکلــف بــه پرداخــت آنــی هزینه هــا مــی باشــد و مجــری متعهــد اســت کــه 

در حیــن پــروژه مشــاوره های الزم درمــورد همــه ایــن مــوارد را در اولیــن فرصــت ممکــن ارائــه دهــد.

ماده 7: مبلغ قرارداد
ارزش کل ایــن قــرارداد ..................... تومــان ).................. هــزار تومــان( بابــت اجــرای وب ســایت•   

پرداخــت: روش 

....................... تومان به عنوان پیش پرداخت زمان امضای قرارداد.•   

....................... تومان تسویه حساب و تحویل پروژه.•   

ماده 8: حل اختالف
در مــواردی کــه بــرای طرفیــن در ایــن قــرارداد اختــالف نظــری بوجــود بیایــد، موضــوع توســط ۲ نفــر 

ــن و  ــه طرفی ــی ک ــد. در صورت ــی می باش ــن الزام ــرای طرفی ــا ب ــم آنه ــی و حک ــن بررس ــره از طرفی خب

نــان بــه نتیجــه نرســند، هریــك از آن هــا حــق خواهنــد داشــت جهــت احقــاق حقــوق  نماینــدگان آ

خــود بــه مراجــع قضایــی مراجعــه نمایــد.



ماده 9: فسخ قرارداد
ــخ یــك جانبــه قــرارداد از ســوی هــر یــک از طرفیــن قــرارداد بــدون دلیــل موجــه و ذکــر شــده  فســ

قابــل پذیــرش نبــوده و در صــورت فســخ خــارج از قــرارداد، طــرف فســخ کننــده ملــزم بــه پرداخــت 

ــت. ــه اس ــای اولی ــارت هزینه ه ــوان خس ــه عن ــان ب 2.000.000 توم

ماده 10: آدرس طرفین
مجری:

.........................        کدملی: ..........

آدرس: ...........................

تلفن همراه: ........................

کارفرما:

نام  .............................          کدملی: ..................................

 آدرس.........................................................................................

تلفن همراه: .........................................................

ماده  11: پشتیبانی
ــری  ــت و مج ــی اس ــتیبانی فن ــل دارای پش ــس از تحوی ــال پ ــدت 1س ــه م ــده ب ــی ش ــایت طراح وب س

ــا ایــن موقــع را حداکثــر تــا 72  مکلــف اســت تمامــی مشــکالت فنــی پیــش آمــده در وب ســایت را ت

ــد. ــرف نمای ــا برط ــالم کارفرم ــس از اع ــاعت کاری پ س

•   الزم بــه ذکــر اســت پشــتیبانی فنــی شــامل تولیــد محتــوا )متنــی، گرافیکــی، صوتــی، ویدئویــی 

ــرارداد  ــتلزم ق ــوارد مس ــن م ــد و ای ــایت نمی باش ــک وب س ــی گرافی ــب و طراح ــذاری مطال و...( ، جاگ

ــد. ــه می باش ــورت جداگان ــوا به ص ــد محت تولی

ــتیبانی  ــدت پش ــد از م ــری، بع ــا مج ــکاری ب ــه هم ــتیبانی و ادام ــای پش ــام فعالیت ه ــت انج •   جه

ــا  ــایت ب ــت وب س ــتیبانی مدیری ــات پش ــت خدم ــدی جه ــرارداد جدی ــد ق ــا بای ــور، کارفرم ــی مذک فن

ــد. ــد کن ــری منعق مج

ایــن قــرارداد در ۱۱ مــاده و در ۲ نســخه تنظیــم گردیــده و هــر یــک دارای اعتبــار یکســان و برابــر 

هســتند.



ــا  ــن ب ــیده و طرفی ــن رس ــای متعاقدی ــه امض ــخ ......................  ب ــرارداد در تاری ــن ق ــای ای ــد ه ــه بن کلی

ــد. ــاد آن می نماین ــه مف ــرای کلی ــه اج ــزم ب ــد و مل ــود را متعه ــرارداد، خ ــن ق ــای ای امض

امضاء کارفرما                                                                                             امضاء مجری


