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 قرار داد  نیطرف

 

............ به شماره  ........... ........خانم ..... /ی آقا یندگی............ به نما ....................... ..... نیماب ی قرارداد ف نیا
..............  ...... .......................................و تلفن ...  ی...... به نشان... ........ ..........…  یشناسنامه ................. و کد مل

............  ........................... .... ..... ک یو آدرس پست الکترون  .............................................................................
  ی ندگی............ به نما ................................طرف .....   کی و از   شود  یده م یار نامزقرار داد کارگ   نیپس در ا  نیکه از ا

.............  .................... ...................... ....  ی......... و کد مل.........به شماره شناسنامه  .......  ... ..................خانم/یآقا
. و تلفن  ........ .............................. .................... ................................................................... یبه نشان

قرارداد   نیپس در ا  نی...... که از ا...............................................  ک ی......... و آدرس پست الکترون................. 
 باشند.   یمفاد آن م   یقرارداد متعهد به اجرا نیمنعقد و طرف  لیشود، به شرح ذ ی ده میکارفرما نام

 

 : موضوع قرار داد 1 ماده 

 کارفرما با مشخصات   وبسایت یطراح 

................................................................................................................................................................... .. 

 : مبلغ قرارداد2 ماده 

  الی..... ر........................................، به مبلغ ........  قرارداد نیا 1قرارداد با توجه به مشخصات آمده در بند  مبلغ
 باشد.   یم

می  داد  و مجزا از ملغ قرار ,ر همان مرحله اولیه شروع کار بر عهده کارفرما  خرید هاست د   هزینه ثبت دامین و:  1-2
 . باشد 

 پرداخت  طی شرا : 3 ماده 

 کارفرما  یپرداخت از سو شی درصد مبلغ قرار داد به عنوان پ 50اول: پرداخت 

 کارفرما  د ییکار و تأ  لیمانده مبلغ قرار داد پس از تحو  یدرصد باق  50دوم: پرداخت  مرحله 

 



 : شروع قرارداد4 ماده 

 پرداخت، نافذ، معتبر و الزم االجرا است.   شی و پرداخت مبلغ پ  نیامضاء و تبادل آن توسط طرف خیاز تار قرارداد

 وبسایت  لیتحو  خ ی: تار 5 ماده 

 باشد.   ی............. م ..................  خیتارتا     ،نیطبق مذاکرات انجام شده و توافق طرف وبسایت  لیتحو  خیتار

 : مدت زمان قرار داد 6 ماده 

 باشد.  ی م وبسایت  لیزمان تحوتا قرار داد  نیزمان اعتبار ا مدت

 باشد.   یم  نیمفاد آن توسط طرف ه یکل  ی: مدت زمان قرار داد منوط به اجرا1-6

 . د یرا برطرف نما  سایتوبمربوط به   یمشکالت فن  هی شود که در طول قرار داد کل یار متعهد م ز: کارگ 2-6

  ی ها  یژگ ی و عقد قرار داد، در قبال درخواست اضافه کردن و  یی نها   لیشود که پس از تحو   ی: کارفرما متعهد م 3-6
 بپردازد.  ارزگر را به طور مجزا به کا مربوطه    نهی، هزوبسایتبه  د یجد 

ساالنه مربوط    نهیشود که هز  یار، کارفرما متعهد مزتوسط کارگ ست  و خرید ها  وبسایت: در صورت ثبت نشانه  4-6
غیر اینصورت هیچگونه مسئولیتی در  در    .د یار پرداخت نمازرا طبق تعرفه روز به کارگ  و هاستینگ  نیدام  د یه تمد ب

 ی باشد. ار نم زگر دامین و هاست متوجه کا انقضای  مورد 

ار ثبت شده  زکارگ   سایت وباز    ر یغ   یی که توسط کارفرما در جا   یی در قبال نشانه ها   یتی گونه مسؤل  چیار هز: کارگ5-6
 اند را نخواهد داشت. 

 باشد. ی موجود م ی مطابق با استاندارد ها وبسایت  تیامن  نیار موظف به تأمز: کارگ6-6

 را ندارد.  ر یبه افراد غ  وبسایت  یت یقرار گرفتن اطالعات امن ار یدر قبال در اخت یتی گونه مسؤل چی ار هز: کارگ 7-6

 : فسخ قرارداد : 7 ماده 

 باشد.   یقابل فسخ م   ری شده و تنها در موارد ز ی داد از نوع الزم تلق قرار

ار فسخ و كارفرما  زکارگ  یتواند از سو ی : قصور در پرداخت به موقع توسط كارفرما كه به موجب آن، قرار داد م 1-7
 باشد.   یحاصله به کارگزار م  یر به اضافه خسارات احتمال ذاگموظف به پرداخت تمام مبلغ كار انجام شده توسط كار 

کارفرما فسخ شود به شرط    یتواند از سو  یصورت قرارداد م   نیبه هنگام کار. که در ا  لی: قصور کارگزار در تحو 2-7
ار پرداخت شود و در مقابل  زبه کارگ  یکارفرما با کسر خسارات احتمال   یجام شده از سوان  ی کارها  نه یهز  هی آن که کل
 باشد.  یشده به کارفرما م  نجام ا یاطالعات و کارها هیکل  لیموظف به تحو  زی کارگزار ن

 



 : حل اختالف: 8 ماده 

  ی عال  یاکرات حاصل نشد، شورادر مذ  یکه توافق  یقرارداد، در صورت  نیطرف نیما ب یصورت بروز اختالف ف در
 است.  دهیبه عنوان مرجع رفع اختالف مقرر گرد  کی انفورمات

 : نسخ قرارداد 11 ماده 

 

و به   م یدارند تنظ کسان یتبصره در دو نسخه که اعتبار  11ماده و  8.در … ............ .. .......... خ… یقرار داد در تار نیا
خانم  /ی كارگزار و آقا نده یبه عنوان نما …...... ............................... ...............خانم…/ی آقا یامضا
 . د یكار فرما رس نده یعنوان نما   …. به...................................................……

 

  

 :ارزکارگ  ندهینما                                                      :کارفرما  ندهینما          

 

 امضاء                                                                    امضاء        
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