
 8/10/1397 تاریخ :
 فروشگاه اینترنتی و وب سایت طراحی قرارداد

 
 83 شماره قرارداد :

 

 .و نسخه حکم واحد را دارندتنظیم و به امضای طرفین رسیده است و هر د  ماده 5و در  برگی 2نسخه ،  2این قرارداد در  توجه :

 «به نام خالق هستی»

به  09125600646 : تلفن به شماره 17واحد 4، بلوک باران، مجتمع  5شهر اندیشه ، فاز ی به نشان رـابک خـرم فب این قرارداد ما بین 
  ارهو شم 61تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان زینالی شرقی، پـالک انی ـبه نش صمدی هاتفآقای  و،  راح وب سایتـطوان ـعن

 ، به شرح ذیل منعقد می گردد:ن کارفرما به عنوا 09124586054 همراه : 021۸۸۴۰۱۷۰۰ : تلفن

  : موضوع قرارداد : 1ماده 
 سیستم مدیریت محتوای وردپرستوسط  و فروشگاه اینترنتی وب سایت طراحی     

 
 : مدت قرارداد : 2ماده 
 .روز برای تغییرات احتمالی که توسط کارفرما اعالم میشود 2 و جرای پروژهروز به عنوان مدت ا 10، از تاریخ امضای قرارداد     

 

 : طراح وب سایت: تعهدات  3ماده 
 aratajhiz.co دامینالین و تحت درخواستی، بصورت آن وب سایتایجاد  (1-3
ت بازار به سم وب سایتدایت هدر  اکارفرمواالت و پاسخگویی به س وب سایتاستفاده از  ویدئویی یارائه راهنمای (2-3

 .اینترنتی

 .وب سایتمشاوره رایگان در امر توسعه و پیشرفت  (3-3
 یک ماه پشتیبانی رایگان جهت رفع مشکالت احتمالی (4-3

 

 :کارفرما : تعهدات  4ماده 
در اختیار قراردادن اطالعات درخواستی طراح جهت انجام پروژه. درصورت تاخیر در ارائه اطالعـات زمـان پـروژه بـه همـان  (1-4

 واهد یافت.نسبت افزایش خ
وظـف م کارفرما لذا .ارسال خواهد شد کارفرما ارتباطی Email کلیه اخبار، پیامها و هشدارها از جمله اطالع تمدید به آدرس (2-4

 از عدم اطالع به موقـع ناشی خود مسئول پیامدهای کارفرما ایمیل مربوطه میباشد، در غیر اینصورت به چک کردن دوره ای
 .میباشد

میباشد و ایشان تعهـد مینماینـد از ارائـه مبالـف خـال   کارفرمابر عهده  وب سایتعات اعالم شده در مسئولیت کلیه اطال (3-4
 اخالق و قوانین جمهوری اسالمی ایران خودداری نماید.

 سایر موارد که در این قرار داد نیامده است طبق قانون تجارت الکترونیکی و آی تی ایران رفتار خواهد شد. (4-4
خواهـد بـود و  کارفرمـادر سـایت بـر عهـده  بر اساس درخواست خریدار و مشخصـات اعـالم شـده یتحویل کاال به مشتر  (5-4

 .نخواهد بود وب سایتطراح هیچگونه مسئولیتی از این بابت برعهده 

 .ایران میباشد اسالمی شورای مصوب مجلس ملزم به رعایت کلیه قوانین تجارت الکترونیکی سایت مشترک (6-4
 
 

 



: 8/10/1397تاریخ
سایتطراحیقرارداد اینترنتیووب فروشگاه

: قرارداد 83شماره

: درتوجه قرارداد ،2این دربرگی2نسخه دماده5و هر و است رسیده طرفین امضای به و دارندتنظیم را واحد حکم نسخه .و

:5ماده مالی موارد :
ذیل:(1-5 شرح به پرداخت

تاريخریال10،000،000مبلغ کارتبه...................در فـرسینابانک6393461026180915شماره خـرم بابک نام عنـوانبه بـه
پ ازارفرماـکوردیدـگزـواریرداختـپیش پس است ازوبلـتحویموظف اسـتفاده اولیـه آموزش و سـایتسایت مبلـغوب

نماید15،000،000 واریز فوق کارت شماره به حساب تسویه بابت .ریال

کارفرما درخواستی امکانات
خر1 نام فدارانیثبت بصورت فروشندگان شخصزیکاستومایلدهایو دسته دو به و باشد شرکت/فروشگاهیشده بشهمیتقسیو
رسم2 فاکتور انتخاب غیامکان خریرسمریو طر  داریاز
بندمحلتریف3 دسته اساس بر هایصوالت
پ4 درخواست براشیامکان محصوالتیبعضیفاکتور از
تعر5 تغیحالتهافیامکان و محصول ارائه آنهامتیقرییمختلف
ق6 کردن وارد نمامتیامکان و دالر به رشیمحصوالت براایالیبه تعومتیقرییتغیناموتو دالر نرخ شودضیفقط
م7 ایمیل ارکتینگامکان
اجتماعی8 های شبکه نمایش
میشود(9 انجام طراح توسط انگلیسی زبان به اصلی صفحه )ترجمه سایت بودن زبانه چند امکان
سایت10 در قدرتمند جستجوی امکان

امضای و امضایم      طراحمهر و کارفرماهر

مدیریتی سایتاطالعات وب
: سایت اصلی صفحه آدرس

: سایت مدیریت آدرس

سایت: مدیریت کاربری نام

: سایت مدیریت عبور رمز

مدیریت :CPanelآدرس

کاربری :CPanelنام

عبور :CPanelرمز
فرم زماناین در دامین و هاست وجود صورتدرصورت این غیر در و قرارداد شدعقد خواهد تکمیل سایت تحویل از بعد


