اين قرارداد در تاریخ

فی مابين آقای

که از این پس کارفرما نامیده می شود،

از یک طرف و رضا سردشتی مدیرعامل شرکت پیشگامان آسایش جوی دانش گستر (دیتادیزاین) به
شماره ثبت  3360که ازاین پس در این قرارداد طراح نامیده می شود ،از سوی دیگر ،طبق مقررات و
شرایطی که در این قرارداد درج شده است ،منعقد می گردد.

 )1مشخصات نمایندگان طرفین  1-1 :مشخصات طراح :

نام شركت  :دیتادیزاین

نام نماينده  :رضا سردشتی در سمت  :مدیرعامل

آدرس ایمیل reza_masterfull@yahoo.com :
شماره تلفن 01154222036 - 02128427086 - 09354231090 :
1-2مشخصات کارفرما :
جناب آقای

کد ملی

ادرس :

تلفن :

شماره ثابت :

ایمیل :

 )2موضوع قرارداد :

طراحی سایت فروشگاهی و شرکتی به آدرس
سایت وردپرسی با امکانات شرکتی  ،بالگ و فروشگاهی

 )3مبلغ حق الزحمه قرارداد:
 -هزینه طراحی وب سایت با مشخصات ذکر شده در بند ( )2در یک زبان ،مبلغ

تومان میباشد.

برای سایت باید پنل و درگاه پیامک و افزونه های ثبت نام پیامکی اضافه گردد که مبلغ  170.000تومان
بابت افزونه پیامکی  +هزینه درگاه پیامک ایرانیان به مبلغ افزوده میشود

هزینه هاستینگ یکساله
میباشد.

مجموعا مبلغ

الیت اسپید سرورهای برج میالد تهران

تومان

تومان مبلغ کل قرارداد میباشد.

 )4مدت قرارداد :
 -مدت این قرارداد از شروع جهت انجام امور جمع آوری تصاویر و ایکون و  ...از سایت  5روز کاری می

باشد.

 مدت زمان طراحی قالب  ،نصب افزونه ها  ،انجام مراحل ابتدایی و سئو ابتدایی و تنظیمات کلی و درنهایت تحویل کار به کارفرما  15روز کاری میباشد .

 شروع زمان بندى اجراى قرارداد منوط به پرداخت پيش پرداخت از سوى كارفرما به طراح میباشد. )5شرایط پرداخت :
 100درصد از مبلغ کل قرارداد در تاریخ عقد قرارداد به طراح پرداخت میگردد.
 )6تعهدات طراح :
طراح متعهد میگردد در صورت دریافت کلیه داده ها و موارد مورد نیاز در طراحی  ،موضوع قرارداد را -
.حداکثر در مدت زمان ذکر شده در بند مدت قرارداد به کارفرما تحویل نماید

 -كلیه اطالعاتى كه توسط كارفرما به عنوان اطالعات محرمانه در اختيار طراح گرافيك قرار میگیرد از

سوی طراح محرمانه تلقی میگردد و طراح گرافيك موظف به حفظ و نگهدارى اطالعات داده شده بوده و
حق انتقال به غير را ندارد.

 طراح متعهد میگردد کلیه آموزش های الزم در خصوص بخش کنترلی سایت را طی یک جلسه یکساعته به نماینده کارفرما ارائه نماید.

 طراح متعهد میگردد نام کاربری  ،رمز عبور و آموزش کارکرد بخش کنترلی سایت را پس از تسویه کاملمبلغ قرارداد تنها در اختیار نماینده کارفرما قراردهد.

 نحوه اجرا و برنامه نویسی وب سایت به صالحدید طراح میباشد و مجری در نهایت باید خروجی صحیحو بدون هیچگونه ایرادی را دریافت نماید.

 طراح متعهد میگردد ،در صورت دریافت درخواست کتبی یا شفاهی کارفرما مبنی بر افزایش تعدادصفحات وب سایت و یا افزودن امکاناتی که در حین عقد قرارداد در نظر گرفته نشده و در بند موضوع

قرارداد ذکر نگردیده ،دستورات کارفرما را در صورت صالحدید اجرا نموده و صورت حساب مجزا در این

خصوص به کارفرما ارائه نماید .بدیهی است با توجه به وجود سیستم برآورد آنالین هزینه طراحی سایت،
کارفرما از هزینه هر یک از درخواست های خود مطلع محسوب میگردد و ملزم به پرداخت صورت حساب

الحاقی می باشد.

 )7تعهدات کارفرما :
 کارفرما متعهد میگردد کلیه اطالعات مورد نیاز طراحی را در اختیار طراح قراردهد .بدیهی است در صورتعدم تحویل اطالعات و تصاویر صحیح مورد نیاز در طراحی به طراح ،طراح هیچگونه مسئولیتی در خصوص
تحویل به موقع موضوع قرارداد در مدت زمان ذکر شده در بند  4بر عهده نخواهد داشت.

 طراح گرافيك حق دارد طراحى و اجراى اثر خود را در محل مناسب به طريقى كه به اصل طرح آسيبوارد نگردد امضاء نمايد .به كاربردن سایت ،تلفن و يا ساير اطالعات توسط طراح گرافيك در كنار امضاء

نياز به تاييد كارفرما در متن قرارداد را نخواهد داشت.

 چنانچه چند نمونه اولیه طراحى توسط طراح گرافيك جهت بررسى به كارفرما ارائه گردد ،كارفرما پس ازانتخاب نمونه اولي مناسب ،ملزم به بازگرداندن تمام نمونه هاى ديگر به طراح گرافيك بوده و هیچگونه

حق مالكيتى نسبت به ساير نمونه ها نخواهد داشت.

 چنانچه بعد از تاييد نمونه اوليه كه به تایید طرفين قرارداد رسيده است و در حال اجرا میباشد،كارفرماانجام تغييراتى را در نمونه اوليه درخواست نمايد ،ملزم به پرداخت هزينه اى مرتبط بر انجام تغييرات كه

توسط طراح گرافيك اعالم میگردد میباشد.

 چنانچه کارفرما پس از تایید اولیه طرح  ،قرارداد را در هر مرحله ای فسخ نماید ،ملزم به پرداخت مبلغکل قرارداد مندرج در بند ( 3مبلغ حق الزحمه قرارداد) به طراح خواهد بود.

 کارفرما متعهد میگردد کلیه موارد ذکر شده در بند ( 5شرایط پرداخت) را به طراح تحویل نماید. کارفرما موظف است در حفاظت از کلیه اطالعات امنیتی وب سایت که در اختیار نماینده آن شرکت قرارمیگیرد کوشا ب اشد .در صورتی که نام کاربری و رمز عبور وب سایت در اختیار افراد غیر قرارگیرد ( به هر
نحوی – مانند نرم افزار های  Keyloggerعدم رعایت نکات امنیتی و  )...طراح مسئولیتی در این خصوص

بر عهده نخواهد داشت.

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

امضاء کارفرما

امضا مجری

