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قرارداد طراحی سایت                   

Website Design Contract 

 طرفین قرارداد

که از اين پس کارفرما ناميده می شود، از يک طرف                              فی مابين                                  اين قرارداد در تاريخ

در اين قرارداد طراح ناميده می شود، از سوی ديگر، طبق مقررات و شرايطی که در اين  که از اين پس                          و

 .قرارداد درج شده است، منعقد می گردد

 مشخصات نمایندگان طرفین. 1

 : مشخصات طراح

                 :آدرس ايميل                          : ت سم                            : نام نماينده                         : نام شرکت

 :همراهتلفن 

  : مشخصات کارفرما

                       :آدرس ايميل                         : سمت                          : نام نماينده                          : نام شرکت

   :تلفن همراه                          :تلفن ثابت

 .نماينده معرفی شده از سمت کارفرما تام االختيار می باشد و کليه تاييديه ها از طرف ايشان انجام می گردد  _تبصره 

 . موضوع قرار داد:2

 :طراحی وب سايت کارفرما با مشخصات

 

 

 

 :توضيحات موضوع قرارداد

 

 

 شماره :

 تاریخ :
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 مبلغ حق الزحمه قرارداد. 3

 .ريال ميباشد                           ( در يک زبان، مبلغ2مشخصات ذکر شده در بند )هزينه طراحی وب سايت با 

 .مبلغ فوق الذکر خواهد بود %05هزينه طراحی در ازای افزوده شدن هر زبان به وب سايت، معادل 

 .يباشدمتومان            (              ريال معادل )به حروف                                   بر اساس موارد فوق الذکر مبلغ کل قرارداد

 . مدت قرارداد4

 .روز کاری می باشد             مدت اين قرارداد جهت ارائه طرح اوليه پس از دريافت اطالعات کامل به مدت

 .روز کاری می باشد             زمان بررسى و اظهارنظر و تاييد نمونه اوليه توسط کارفرما حداکثر به مدت

 .روز کاری می باشد              مدت زمان تحويل نهايى موضوع طراحی قرارداد پس از تاييد توسط کارفرما حداکثر

به طراح گرافيک و نيز تحويل  شروع زمان بندى اجراى قرارداد منوط به پرداخت پيش پرداخت از سوى کارفرما

  .قرارداد ميباشد اطالعات و مدارك مورد نياز جهت اجراى موضوع

طرح های ارائه شده تلقی شده و  صورت طوالنی تر شدن زمان بررسی و تاييد کارفرما، به منزله عدم تاييددر 

  .نظر گرفته می شود مبلغ پيش پرداخت به عنوان حق الزحمه طراح در

 . شرایط پرداخت5

  .مبلغ کل قرارداد در تاريخ عقد قرارداد نقدا بعنوان پيش پرداخت به طراح پرداخت ميگردد از % 05

  .از مبلغ کل قرارداد پس از تحويل طراحی اوليه و تاييد اوليه طرح به طراح پرداخت ميگردد  % 35

  .باقی مانده از مبلغ کل قرارداد پس از تاييد نهايی طرح به طراح پرداخت می گردد

 مراحل اجرای موضوع قرارداد. 6

 (  ) شرايط پرداخت 0اساس شرايط ذکر شده در بند پس از عقد قرارداد : پرداخت مبلغ پيش پرداخت بر  : مرحله اول -

  .مرحله دوم : دريافت اطالعات اوليه، نظرات و پيشنهادات مد نظر کارفرما در خصوص طراحی موضوع قرارداد -

  .مرحله سوم : طراحی اوليه موضوع طراحی قرارداد توسط طراح و ارائه به کارفرما -

  . ای اوليه ارائه شده و يا اعمال نظر کارفرما در خصوص يکی از طرح های ارائه شدهمرحله چهارم : تاييد يکی از طرح ه -

مرحله پنجم : اعمال تغييرات احتمالی کارفرما بر روی طرح های اوليه ارائه شده توسط طراح و تاييد نهايی طراحی  -

  .اوليه

   

      

   

   

   



 بسمه تعالی

 

  .) شرايط پرداخت ( به طراح 0در بند مرحله ششم : پرداخت مرحله دوم مبلغ قرارداد بر اساس شرايط مندرج  -

  .مرحله هفتم : تحويل کليه اطالعات تکميلی )از قبيل متون، تصاوير، لوگو و ...( مورد نياز طراحی توسط کارفرما -

  .مرحله هشتم : تکميل و ارائه نهايی موضوع قرارداد توسط طراح -

حداکثر تا يک مرحله( و سپس ) حوه جايگذاری اطالعاتمرحله نهم : اعمال نظر و تغييرات نهايی کارفرما در ن -

  . تاييد نهايی موضوع قرارداد توسط کارفرما

  .) شرايط پرداخت( به طراح 0مرحله دهم : پرداخت مرحله سوم مبلغ قرارداد بر اساس شرايط مندرج در بند  -

ارائه نام کاربری و رمز عبور کنترل  رما،مرحله يازدهم : تحويل نهايی موضوع قرارداد بر روی هاست و دامنه کارف -

  .قرارداد پنل وب سايت به نماينده کارفرما و پايان

 . تعهدات طراح7

طراحی ، موضوع قرارداد را در مدت  طراح متعهد ميگردد در صورت دريافت کليه داده ها و موارد مورد نياز در -

  .کارفرما تحويل نمايد زمان ذکر شده در بند مدت قرارداد به

تحويل نمايد. در صورت عدم تاييد  اتود از صفحه اصلی را طراحی و به کارفرما 3عهد ميگردد حداکثر تا طراح مت -

يک اتود طراحی و به کارفرما تحويل نمايد و در صورت عدم  روز کاری 7هيچيک از طرح ها، مجددا ظرف مدت 

عنوان حق  کل قرارداد ميباشد بهاز مبلغ  %05طراحی شده، مبلغ پيش پرداخت که معادل  تاييد مرحله ثانويه

تلقی خواهد شد. بديهی است در صورت عدم تاييد  الزحمه طراح در نظر گرفته شده و اين امر به منزله پايان قرارداد

  .استفاده از ايده ها و طرح های ارائه شده توسط طراح را ندارد هيچ يک از طرح ها، کارفرما حق

گرافيک قرار ميگيرد از سوی طراح  به عنوان اطالعات محرمانه در اختيار طراحکليه اطالعاتى که توسط کارفرما  -

  .حفظ و نگهدارى اطالعات داده شده می باشد محرمانه تلقی ميگردد و طراح گرافيک موظف به

طراح متعهد ميگردد کليه آموزش های الزم در خصوص بخش کنترلی سايت را طی يک جلسه يک ساعته به  -

  .رما ارائه نمايدنماينده کارف

را پس از تسويه کامل مبلغ  طراح متعهد ميگردد نام کاربری ، رمز عبور و آموزش کارکرد بخش کنترلی سايت -

  .قراردهد قرارداد تنها در اختيار نماينده کارفرما

بدون  نحوه اجرا و برنامه نويسی وب سايت به صالحديد طراح ميباشد و مجری در نهايت بايد خروجی صحيح و -

  .هيچگونه ايرادی را دريافت نمايد

بر افزايش تعداد صفحات وب  طراح متعهد ميگردد، در صورت دريافت درخواست کتبی يا شفاهی کارفرما مبنی -

در نظر گرفته نشده و در بند موضوع قرارداد ذکر نگرديده،  سايت و يا افزودن امکاناتی که در حين عقد قرارداد

ارائه نمايد.  را در صورت صالحديد اجرا نموده و صورت حساب مجزا در اين خصوص به کارفرما دستورات کارفرما
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سايت، کارفرما از هزينه هر يک از درخواست  بديهی است با توجه به وجود سيستم برآورد آنالين هزينه طراحی

  پرداخت صورت حساب الحاقی می باشد های خود مطلع بوده و ملزم به

 

 . تعهدات کارفرما8

قراردهد. بديهی است در صورت عدم  کارفرما متعهد ميگردد کليه اطالعات مورد نياز طراحی را در اختيار طراح -

طراح هيچگونه مسئوليتی در خصوص تحويل به موقع موضوع قرارداد  تحويل اطالعات و تصاوير صحيح مورد نياز،

  .بر عهده نخواهد داشت 4ذکر شده در بند  در مدت زمان

به اصل طرح آسيب وارد نگردد  گرافيک حق دارد طراحى و اجراى اثر خود را در محل مناسب به طريقى کهطراح  -

طراح گرافيک در کنار امضاء نياز به تاييد کارفرما در متن قرارداد را  امضاء نمايد. به کاربردن سايت و يا تلفن توسط

  .داشت نخواهد

ارائه گردد، کارفرما پس از انتخاب  گرافيک جهت بررسى به کارفرما چنانچه چند نمونه اوليه طراحى توسط طراح -

  .به ساير نمونه ها نخواهد داشت نمونه اوليه ، هيچگونه حق مالکيتى نسبت

است،کارفرما انجام تغييراتى را در آن  چنانچه بعد از تاييد نمونه نهايی که به تاييد طرفين قرارداد رسيده -

اى مرتبط بر انجام تغييرات که توسط طراح گرافيک اعالم ميگردد  پرداخت هزينهدرخواست نمايد، ملزم به 

  .ميباشد

قرارداد را فسخ نمايد، ملزم به پرداخت  و ورود به مرحله بعدی به هر دليلی چنانچه کارفرما پس از تاييد اوليه طرح -

  .اهد بودمبلغ حق الزحمه قرارداد( به طراح خو) 3مبلغ کل قرارداد مندرج در بند 

 6در مراحل نهم مندرج در بند  حداکثر فرصت اعالم نظر نماينده کارفرما در خصوص تاييد طرح های ارائه شده -

می باشد. بديهی است عدم اعالم نظر کتبی در مهلت اشاره شده  )مراحل اجرای موضوع قرارداد(، چهار روز کاری

نهم مندرج در  يزان اعمال تغييرات در مراحل چهارم، پنجم ومرحله خواهد بود. ضمنا حداکثر م به معنی تاييد آن

)مراحل اجرای موضوع قرارداد(،  6نهم مندرج در بند  بوده و پس از مرحله %50)مراحل اجرای موضوع قرارداد(  6بند 

  .برای اعمال تغييرات، صورتحساب جداگانه صادر خواهد شد در صورت درخواست از طراح

  .)شرايط پرداخت( را به طراح تحويل نمايد 0ردد کليه موارد ذکر شده در بند کارفرما متعهد ميگ -

قرارداد به صورت خالص به طراح  پرداخت کليه کسورات قانونی مبلغ قرارداد بر عهده کارفرما ميباشد و مبلغ -

  .اسناد پرداختی به طراح می باشد پرداخت ميگردد و کارفرما موظف به تحويل کليه

نماينده آن شرکت قرار ميگيرد  موظف است در حفاظت از کليه اطالعات امنيتی وب سايت که در اختيار کارفرما -

 نرم مانند –وب سايت در اختيار افراد غير قرارگيرد ) به هر نحوی  کوشا باشد. در صورتی که نام کاربری و رمز عبور

  .عهده نخواهد داشت ليتی در اين خصوص برعدم رعايت نکات امنيتی و ...( طراح مسئو Keylogger های افزار
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 . فورس ماژور9

اعتصاب های عمومی، شيوع بيماری  درموارد فورس ماژور بروز شرايط اضطراری، مانند جنگ اعالم شده يا نشده،

عادی، خشکسالی های بی سابقه و همچنين آتش سوزی های دامنه  های واگيردار، زلزله، سيل و طغيان های غير

قرارداد  يکی از طرفين به که انجام قرارداد حاضر را برای يکی از دو طرف غير ممکن سازد،حوادث مشا دار، طوفان و

 .می تواند پايان قرارداد را به طرف ديگر اعالم نمايد

 ** امید است این قرارداد برای طرفین سبب خیر و برکت گردد **

مايندگان کارفرما و طراح به تاييد و امضای ن                                         بند و دو نسخه در تاريخ 9اين قرارداد در 

 .روز ميباشد 95رسيد و اعتبار آن از تاريخ عقد قرارداد به مدت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


