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 طرفین قرارداد -1ماده 

.. …………… ملی کد ………… شناسنامه شماره به .. ……………… فرزند. ……………کارفرما: خانم / آقای 
 ..…………به آدرس  ..………… ساکن …………… متولد

 ..…………… همراه.. ………ثابت تلفن شماره

.. …………… ملی کد ………… شناسنامه شماره به .. ……………… فرزند. ……………مجری: خانم / آقای 
 ..………… به آدرس ..………… ساکن …………… متولد

 ..…………… همراه.. ………ثابت تلفن شماره

 .شوند که طرفین در این قرارداد به اختصار کارفرما/مجری نامیده می

 موضوع قرارداد -2ماده 

 :استفاده از خدمات مجری به منظور پروژه یا قرارداد

 :، تولید محتوا برای وب سایت  وب سایت سئو ، پشتیبانیخدمات پروژه 

……………………………. 

 مدت قرارداد -3ماده 

 .باشد می  1401اسفند  6و زمان شروع آن از تاریخ   ماه 1مدت اجرای قرارداد 

و همچنین عدم نیاز  این قرارداد 5در صورت رعایت مفاد مندرج در ماده  روز 30 این قرارداد به صورت خودکار هر -1تبصره 
در این  5از سوی طرفین تمدید خواهد شد. در صورت عدم اجرای مفاد مندرج در ماده  به تغییر در پیوست های یکم و دوم

  اجرا خواهد شد.  6صورت ماده 

 

 مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت آن -4ماده 

 باشد  می ناموت. ………………… معادل  . ……………………به حروف  ریال. ……………………مبلغ قرارداد 
 :شد خواهد پرداخت زیر مدل اساس بر و

 .باشد درصد از مبلغ پروژه در زمان انعقاد قرارداد به عنوان پیش پرداخت می  30الف( معادل 

 .از زمان شروع قرارداد روز پس 30 درصد از مبلغ پروژه پس از ارائه صورت وضعیت ماهانه 100ب( معادل 
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 تعهدات طرفین -5ماده 

ای پیشرفت پروژه را در فواصل معین و به طور متوالی به کارفرما تسلیم  گردد گزارش نوبه جری متعهد میم -1
 .کند

 .را به کارفرما تسلیم کند ساالنه گزارش پیشرفت پروژه سالگردد در پایان هر  مجری متعهد می -2

 .به کارفرما تحویل دهدآن را مستندات )فسخ یا انصراف از قرارداد( در پایان پروژه گردد  مجری متعهد می  -3

 .گردد طبق زمان بندی اجرای قرارداد به موقع عمل نماید مجری متعهد می -4

گردد اطالعات مورد نیاز پروژه را تا آنجا که جنبه امنیتی و محرمانه  کارفرما در حدود مقررات متعهد می -5
 .نداشته باشد در اختیار مجری قرار دهد

 .باشد می  شده موقع اعتبار در نظر گرفتهکارفرما متعهد به پرداخت به  -6

 کارفرما متعهد به پرداخت کلیه هزینه های متفرقه خارج از مفاد متضمم در پیوست دوم خدمات می باشد.  -7

کلیه حقوق مادی، معنوی و مسئولیت های حقوقی استفاده از خدمات ارائه شده از سوی مجری به عهده   -8
 کارفرما می باشد.

 :دادفسخ قرار -6ماده 

در صورتی که مجری به علت قصور، تا بیش از یک دوم / یک سوم / یک چهارم /مدت انجام کل پروژه به تعویق 
اندازد و یا اینکه به طور کلی مفاد تمام یا قسمتی از قرارداد را رعایت نکند، کارفرما کتبًا به مجری اخطار خواهد داد که 

روز مرتفع سازد. در صورتی که مجری ظرف مدت مذکور به تذکر کارفرما و بر طبق  7نقایص و معایب را ظرف مدت 
مفاد قرارداد عمل نکند کارفرما حق خواهد داشت این قرارداد را با اخطار کتبی فسخ نماید. در این صورت ارزش 

الطرفین ارزیابی  خدماتی که مجری در مراحل مختلف تا تاریخ فسخ قرارداد انجام داده، توسط کارشناسان مرضی
شود در صورتی که کارفرما به تعهدات خود عمل  شده و پس از محاسبه کامل، تسویه حساب نهایی با مجری انجام می

زمان تأخیر شده از طرف  روز پس از 7ننماید در ابتدا مجری موضوع را کتبًا به کارفرما اطالع داده و برنامه کار را تا 
د و در صورت عدم انجام تعهدات به طور کلی مجری حق فسخ خواهد داشت البته به کارفرما به تعویق خواهد افتا

 .شرط آنکه از قبل به کارفرما اخطار نماید

 شرایط قرارداد -7ماده 

کلیه تعهدات اجرایی مجری در قالب مشخصات فنی )مشخص شده در پیوست( ذکر گردیده است و مطابق  -1
شود و از طرف مجری به کارفرما  تأیید کارفرما رسیده است انجام می نمودار زمان بندی اجرای قرارداد که به

 .گردد تسلیم می

 .بایست کتبًا به تأیید کارفرما برسد هرگونه تغییر و اصالح مفاد قرارداد توسط مجری می -2
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مجری بدون هماهنگی با کارفرما حق واگذاری مستندات و خروجی پروژه را به اشخاص حقیقی و حقوقی   -3
 .ندارد

هرگونه تغییر در مشخصات فنی و مفاد این قرارداد توسط کارفرما مستلزم موافقت کتبی مجری یا انعقاد   -4
 .باشد الحاقیه قرارداد می 

 حوادث غیرمترقبه -8ماده 

، اختالالت اینترنتی ناشی  از دالیل در شرایط اضطراری یا حوادث غیرمترقبه از قبیل جنگ، زلزله، سیل و آتش سوزی
های وارده به طور  توانند بر اساس مفاد قرارداد و با تعیین خسارت چنانچه طرفین قرارداد توافق نمایند، می امنیتی

توافقی به اجرای قرارداد ادامه دهند و در صورتی که انجام قرارداد حاضر برای یکی از غیرممکن شود، طرف ذی ربط 
 ختم اعالم از بعد ماه/  روز.. …………یر این صورت ظرف مدت تواند ختم قرارداد را به طرف دیگر اعالم کند در غ می 

 کارفرما و نماید می تسلیم کارفرما به گردد پرداخت وی به کارفرما طرف از باید که مبالغی حساب صورت مجری قرارداد
 کارشناسان توسط محاسبه و ماه/  روز.. …………دریافت صورت حساب فوق و ارزیابی آن به مدت حداکثر  از پس

 .نمود خواهد پرداخت گیرد، می تعلق مجری به که را مبلغی کلیه الطرفین، مرضی

 :حل اختالف -9ماده 

در صورت بروز هرگونه اختالف از نظر تفسیر مواد قرارداد یا سایر موارد ناشی از اجرای قرارداد موضوع ابتدا طی 
تیجه موضوع از طریق داوری خانم / ای فی مابین مطرح و حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم حصول ن جلسه
 ساکن ………………………… شناسنامه شماره به.. ………………… فرزند ……………………………آقای 

قانونی پیگیری  صالح مراجع طریق از موضوع صورت این غیر در و شد خواهد حل ……………………………
 .خواهد شد

 اقامتگاه طرفین -10ماده 

مفاد این قرارداد باید کتبًا به نشانی طرفین که در این قرارداد نوشته هرگونه اخطار، درخواست و مکاتبه در خصوص 
بایست محل جدید  شود ارسال گردد. در صورتی که این محل تغییر کند می شده و اقامتگاه قانونی آنان محسوب می

به اقامتگاه قانونی بالفاصله کتبًا به طرف دیگر اطالع داده شود و در صورت تخلف، ارسال اخطار، درخواست یا مکاتبه 
سابق وی، ابالغ شده تلقی خواهد شد، همچنین کپی برابر اصل کارت ملی و شناسنامه طرف دوم ضمیمه قرارداد می 

 .باشد 

 نسخه های قرارداد -11ماده 

نسخه با اعتبار واحد  2 تعداد به.. …………در تاریخ و دو پیوست ماده و یک تبصره  یازدهاین قرارداد مشتمل بر 
 .یم و تمام مفاد و مندرجات آن مورد قبول طرفین واقع گردیدتنظ
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 توضیحات -12ماده 

این قرارداد در پیوست اول آورده شده که شامل کلیه خدمات ارائه شده توسط  2جزییات خدمات معرفی شده در ماده 
پیوست دوم قرارداد شامل فاکتور رسمی این قراداد می باشد که تا مدت مجری در طول مدت قرارداد می باشد. 

مشخص که با تغییر مفاد پیوست اول تغییر خواهد کرد. پیوست اول و دوم به صورت ماهانه با تشخیص کارشناس 
رداد به این قرا 4به روز رسانی خواهد شد و مبلغ جدید فاکتور نهایی با رضایت دو طرف قرارداد در ماده وب سایت 

 روز رسانی و قرارداد مجددا تمدید خواهد شد. 

 

 امضاء مجری                                                              امضاء کارفرما   

 


