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نبش آبشناسان کوهسار  بلوارن شهرا تهران استان:  نشانی به سایت مدیر سمت با  یزدی غیاثی محمد سید آقای نمایندگی به هاست کوروش سایت بین ما قرارداد این 
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   .......................................................................................... :  همراه  .......................................................................................:  ثابت تلفن    ...........................................................................................................................................................................................................................................

  .......................................................................................................................................  وبالگ/ سایت وب /اینترنتی فروشگاه اینترنتی آدرس   ........................................................................................................................ :  ایمیل نشانی  به  و

 :گرد می منعقد ذیل شرح به دوم، طرف عنوان به

 :  قرارداد موضوع:  1 ماده

 دوم توسط طرف اول به طرف   ............................................................................................................................................... توسط شده ایجاد وبالگ/ سایت وب /اینترنتی فروشگاه

 : قراردادتحویل موضوع  مدت:  2 ماده

 کاری روز 30 مدت به قرارداد امضای تاریخ از     

 : اول طرف تعهدات:  3 ماده

 خریدار توسط شده تایید دامین نام تحت و طبق نوبت درخواستی،اینترنتی/ وب سایت /وبالگ  فروشگاه ایجاد .1

 . باشد می اولیه موارد انجام شامل سایت پشتیبانی .2

 . باشد می    ................................................................................................................................مدیریت محتواهای آماده  با اًاختصاص  شده ایجاداینترنتی/ وب سایت /وبالگ  فروشگاه .3

 اینترنتی بازاریابی سمت به هدایت در ، خریدار سئواالت به پاسخگویی و شده ایجادوبالگ / سایت وب /اینترنتی فروشگاه از استفاده راهنمای ارائه .4

 وبالگ / سایت وب /اینترنتی فروشگاه پیشرفت و توسعه امر در رایگان مشاوره .5

 . دهد انجام کارفرما تایید با و شده مشخص زمانی بازه در را قرارداد موضوع است موظف میزبان و طراح .6

 . است پذیر انجام الحاقی قرارداد انعقاد و هزینه دریافت با باشد قرارداد یك ماده در میزبان و طراح تعهدات از فراتر که برنامه عملكرد در تغییر تقاضای هرگونه  .7

 است کار این انجـام به موظف است آمده قرارداد یك ماده پیوست در که مقدار همان به تنها و ندارد سایت به اطالعات تمامی ورود قبال در تعهدی میزبان و طراح .8

 ) بجز مواردی که توضیحات این قرارداد ذکر شده است (

 . نماید می بارگذاری وبالگ/ سایت وب /اینترنتی فروشگاه در نمونه برای را محتوا به تعداد ثبت شده در قراداد طراح .9

 بصورت یكبار رایگان می باشد .، ساعت  1ساعت و برای اپراتور  3آموزش کار برای ادمین  .10

 :دوم طرف تعهدات:  4 ماده

 رعایت کامل متن قوانین سایت کوروش هاست .مطالعه و  .1

 .باشد می دوم طرف مسئولیت و عهده بر فنی پشتیبانی و وب میزبانی دومین، ثبت از غیر وبالگ/ سایت وب /اینترنتی فروشگاه ارائه به مربوط دیگر فعالیتهای کلیه .2

 . نماید می پرداخت طراح به و محاسبه سایت تكمیل از بعد که محصوالت بارگذاری هزینه استثناء با قرارداد در شده ثبت هزینه از درصد 70 پرداخت .3

 چارت اصلی، صفحه مطالـب لوگـو، تـصاویر، قبیـل از)  سـایت نیاز مـورد اطالعات پروژه، انجام زمان طول در و قرارداد شروع تاریخ از است موظف قرارداد طرف .4

 . دهد قرار میزبان و طراح اختیار در وقت اسرع در و کند می درخواست میزبان و طراح که زمانی هر در را....( و میزبان و طراح

 کاری روز 15 گذشت از پس پرداخت عدم صورت در و آورد بعمل را الزم اقدام مقرر موعد در قرارداد مبلغ تسویه و پرداخت به نسبت گردد می متعهد قرارداد طرف .5

 . دارد را سایت نمودن مسدود اختیار میزبان و طراح سایت، تحویل تاریخ از



 

 . نماید معرفی میزبان و طراح به کتباً پروژه فنی ناظر عنوان به را خود االختیار تام نماینده قرارداد ابتدای در است متعهد قرارداد طرف .6

 . است قرارداد طرف عهده بر سایت، مدیریت بخش به ورود های شناسه و رمزها حفظ .7

 . باشد میزبان و طراح عهـده بـه آنها محتوای تولید و تحقیق پروژه که قراردادهایی بجز باشد، می قرارداد طرف عهده بر اطالعات بندی طبقه و آوری جمع .8

یا خرید  گرافیكـی مجـدد طراحـی بـه منجـر که سایت وب ظاهر در ساختاری و کلی تغییر هرگونه قرارداد، طرف توسط سایت وبو ماژول های  قالب تائید از پس .9

 تغییـرات اعمـال از قبـل را قـرارداد بـر مزیـد هـای هزینـه میبایست قرارداد طرف و شده تعیین میزبان و طراح توسط روز های تعرفه طبق شود، سایتمازاد برای 

 . نماید پرداخت

 ای دوره کردن چك به موظف دوم طرف لذا. شد خواهد ارسال دوم طرف ارتباطییا واتساپ  Email آدرس به تمدید اطالع جمله از هشدارها و پیامها اخبار، کلیه .10

 .باشد می موقع به اطالع عدم از ناشی پیامدهای مسئول خود دوم طرف اینصورت غیر در میباشد، مربوطهیا واتساپ  ایمیل

 . باشد می دوم طرف عهده بر ها ماژول و قالب هزینه .11

 جمهوری قوانین و اخالق خالف مطالب ارائه از مینمایند تعهد ایشان و باشد می دوم طرف عهده بر اینترنتی فروشگاه در شده اعالم اطالعات کلیه مسئولیت .12

 .نماید خودداری ایران اسالمی

 .شد خواهد رفتار ایران تی آی و الكترونیكی تجارت قانون طبق است نیامده داد قرار این در که موارد سایر .13

  طراح برعهده بابت این از مسئولیتی هیچگونه و بود خواهد دوم طرف عهده بر سایت در شده اعالم مشخصات و خریدار درخواست اساس بر مشتری به کاال تحویل .14

 .بود نخواهد

 .میباشد ایران اسالمی شورای مجلس مصوب الكترونیكی تجارت قوانین کلیه رعایت به ملزم مشترک .15

 : مالی موارد:  5 ماده

 . شود می شامل را دامنه تمدید و میزبانی هزینه بعد سالهای و بوده اول سال برای فروشگاه طراحی تعرفه .1

 . پذیرد می صورت طرفین توافق طبق و جدا محصول هر بارگزاری هزینه .2

 .باشد می 2 جدول طبق پشتیبانی هزینه .3

 تغییرات بعد از تایید نهایی شامل هزینه جداگانه خواهد شد. .4

 افزودن زبان های دیگر به سایت شامل هزینه خواهد بود. .5

 . امكان پذیر می باشدآپدیت و بروز رسانی یا طراحی اجزای سایت از قبیل قالب ، ماژول ها و ... با پرداخت نفر ساعتی طبق تعرفه طراح در همان سال  .6

این قرارداد بهینه سازی و سئو سایت شامل هزینه اضافی خواهد بود و طبق نیاز سنجی درخواست کننده محاسبه و به ایشان اعالم خواهد شد و ارتباطی با  .7

 نخواهد داشت.

 پرداخت ها به شرح ذیل می باشد : .8

   ..........................................................هاست : 

   ..........................................................دامنه : 

   ..........................................................قالب : 

   ..........................................................ماژول ها : 

   .......................................................... هزینه نصب و راه اندازی :

   .......................................................... گرافیك سایت :

   .......................................................... هزینه بارگزاری محتوای مازاد :

 

                    حساب به ..........................................................  تاریخ در   ..........................................................  صورت به تومان   ..........................................................  معادل  ریال    ..........................................................  مبلغ .9

 است موظف قرارداد دوم طرف و گردید  واریز   ..........................................................  نام به   ..........................................................  بانك  ..........................................................حساب  شماره  و   .......................................................... بانك

 .فرمایید اقدام روز 10 حداکثر طی داد قرار اول طرف به قرارداد فرم ارسال به نسبت قرارداد فرم دریافت از پس

 هزینه آموزش اضافه نفر ساعتی بوده و طبق تعرفه کوروش هاست در همان سال محاسبه می شود . .10



 

 هزینه ایاب و ذهاب برای مراجعات بعد از تكمیل پروژه ذکر شده در این قرارداد با طرف دوم می باشد . .11

 افزونه با مشتری بوده و کوروش هاست هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.و قالب  ا لغوی تغییرهزینه  .12

 .شدهد است مبلغ آن طی فاکتور جداگانه دریافت خوا حجم ه درصورت افزشی .13
 

 اختالف حل -6 ماده

 طریق از تا نمایند می تالش قرارداد طرفین ، گردد حادث نظری اختالف قرارداد از قسمتی یا کامل اجرای یا و تفسیر و تعبیر در قرارداد این طرفین برای که مواردی در

 . گیرد می قرار بررسی مورد ذیصالح مراجع یا و داوری طریق از قرارداد اختالف اینصورت غیر در ، گردد حاصل طرفین رضایت و نموده مرتفع را موانع مذاکره

 معنوي و مادي مالكیت حقوق، -7 ماده

 . نماید مـذکوراستفاده نتـایج از توانـد می قرارداد طرف از اجازه کسب از پس میزبان و طراح و باشد می قرارداد طرف به متعلق طرح معنوی و مادی علمی، حقوق کلیه

 (اختصاصی های طرح)

 تغییر یا مكمل متمم، اصالحیه، - 8 ماده

 متعاقدین توافق جلب بـا صـرفاً پیوسـتها، و قـرارداد به مكمل یا متمم هرگونه الحاق به نیاز یا و مربوطه پیوستهای و قرارداد این از موادی در تغییر یا اصالح هرگونه

 بود خواهد میسر

 قرارداد فسخ -9 ماده

 تعهد عدم و قانونی مـوارد از غیـر به قرارداد فسخ و نبوده پذیرش قابل 10 ماده در شده ذکر موارد جز به قرارداد طرفین از یك هر سوی از قرارداد جانبه یك فسخ

 . است پذیر امكان طرفین توافق با فقط قرارداد، طرف سوی از پرداخت

 خاص شرایط –10 ماده

 آن تمام یا و قرارداد از بخـشی انجـام و باشـد قرارداد طرفین اقتدار و توانایی حیطه از خارج آن رفع که( خاص شرایط) قهری شرایط از ناشی علل به که مواردی در

 طرفین توافق با حساب تسویه قبیل از ازفسخ پـس اقـدامات و داشـت نخواهـد را وارده خسارت مطالبه حق طرفین از یك هیچ قرارداد فسخ صورت در ، گردد غیرممكن

 . گیرد می صورت

 طرفین آدرس -11 ماده

 نشانی قرارداد مدت درطول صورتیكه در و بود خواهد استناد مورد مكاتبات ابالغ منظور به و لزوم موارد در و بوده قرارداد در مندرج نشانی همان طرفین، قانونی آدرس

 . بود خواهد معتبر قبلی نشانی رسمی، ابالغ از قبل تا و نمایند ابالغ یكدیگر به را مراتب کتباً و رسماً  باید طرفین یابد، تغییر متعاقدین

 اول طرف از قرارداد ارسال از بعد است ذکر به الزم و دارند را واحد حكم نسخه دو هر و است رسیده طرفین امضای به و تنظیم  برگی 3 ، نسخه 2 در قرارداد این:  توجه

 .میگردد دریافت داد قرار دوم طرف از  شده اندازی راه پروژه  هزینه  هاست کوروش ، امضامهر و  با همراه قرارداد

 

 خواهد داشت .تمام موارد تا زمان تسویه کامل بصورت امانت در اختیار شما قرار  :  توضیحات    

 

 گیرنده سفارش امضای و نام                       دوم طرف امضای                     اول طرف امضای


