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 به نام خداوند بخشنده و مهربان 

قانون مدنی، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز    220و    219،  190،  10با عنایت به مواد  

صحت و سالمت طرفین قرارداد و رعایت قواعد عمومی قرارداد مندرج در فصل سوم از قسمت دوم 

سایت    طراحی قانون مدنی و همچنین علم و آگاهی طرفین قرارداد به مفاد مندرج در آن به منظور  

  طراحی سایت فروشگاهی ، طراحی و پشتیبانی اپلیکیشن تلفن همراه و سئو وب سایت،  فروشگاهی

 تنظیم میگردد.تحت حمایت قوانین جمهوری اسالمی ایران در هشت صفحه  و سئو وب سایت

 ماده نخست: مشخصات طرفین قرارداد 

  : مشخصات کارفرما   

  -- ---------------------------------- ----------به مدیریت/نمایندگی    ---------------------------------آقا/خانم/شرکت  

------------------------------------- -------------به نشانی  -------- -------------------------به شماره ملّی/ شماره ثبتی 

--------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------  

ثابت   تلفن  همراه    ---------------------------------شماره  شماره  عنوان   ------------------------------------و  به 

 کارفرما می باشد. 

 پیمانکار: مشخصات  

  -- ---------------------------------- ----------به مدیریت/نمایندگی    ---------------------------------آقا/خانم/شرکت  

------------------------------------- -------------به نشانی  -------- -------------------------به شماره ملّی/ شماره ثبتی 

--------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------  

ثابت   تلفن  همراه    ---------------------------------شماره  شماره  عنوان   ------------------------------------و  به 

 می باشد.  انکارپیم

 ماده دوم: موضوع قرارداد 

و تولید اپلیکیشن با الگوها و  سایت و سئو وب سایت  موضوع قرارداد عبارت است طراحی    -  الف
که می بایست ویژگی و مشخصات  ios نظر کارفرما بر روی گوش های اندروید و  پیش فرض های مد

 فنی را نیز دارا باشد؛
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 . اپلیکیشنپیش بینی رابط کاربری  -

 .پیش بینی گروه بندی براساس موضوع، تاریخ، محصوالت و خدمت ارائه شده -

پیش بینی فرم نظرسنجی در بخش ویژه ای که پس از استفاده کاربر از خدمت یا محصول برای    -

 .ایشان بالدرنگ نمایان گردد

روزانه، ماهانه و ساالنه،    پیش بینی الگوریتم نمایش آمار بازدیدکننده، آمار تعداد استفاده کننده -

 . و در نهایت امکان سنجی تحلیل و بررسی آن آمارها

 .پیش بینی عضویت در پنل مختص هر کاربر به ساده ترین شکل ممکن -

 ساعته نسبت به اپلیکیشن طراحی شده می باشد.  24و در درجه دوم ارائه خدمات پشتیبانی  -

 ماده سوم: مدت اجرای قرارداد 

 ،  --------------------------------  تاریخ اتمام قرارداد کار ، --------------------------------  انعقاد قرارداد کارتاریخ 

تاریخ   تا  آن  انعقاد  تاریخ  از  قرارداد حاضر  کامل موضوع  اجرای  زمان  گردد؛   اتماممدت  تعیین می 

پشتیبانی   و  تولید  طراحی،  از  اعم  خدمات  کلیه  زمانی  بازه  این  در  است  ملزم  و  پیمانکار  سایت 

 انجام داده و به طور مقطعی به تأیید کارفرما برساند.اپلیکیشن و سئو سایت را 

 ماده چهارم: مبلغ قرارداد 

و وب    ه خدمات پشتیبانی اپلیکیشنهزینه اجرای کل موضوع قرارداد اعم از طراحی، تولید و ارائ  -

 ---------------------------------به ارزش    --------------------------با نام  و سئو وب سایت  تولید شده    سایت

 ریال تعیین می گردد. 

 شرایط پرداخت  ماده پنجم: 

درصد از کل مبلغ قرارداد به عنوان پیش    ---------------------------------به هنگام انعقاد قرارداد حاضر    -  1

 می گردد. پرداختپرداخت، 
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و راه اندازی اپلیکیشن  سایت و سئو سایت  پس از انجام مرحله نخست قرارداد که شامل طراحی    -  2

با خواست ایشان،   آن مطابق  از نحوه فعالیت  کارفرما  از   ------می باشد، در صورت رضایت  درصد 

 مابقی قرارداد پرداخت می شود.

پشتیبانی    -  3 ارائه خدمات  منظور  به  تعیین شده  خاتمه مدت  به    24در صورت  ساعته نسبت 

 --------- ریال که در واقع  ---------------------------------اختالالت اپلیکیشن، مابقی مبلغ قرارداد به ارزش  

 درصد از قرارداد را تشکیل می دهد، پرداخت خواهد شد.

 پیمانکار ماده ششم: تعهدات و حقوق  

و تولید اپلیکیشن در سایت و سئو وب سایت  پیمانکار متعهد می گردد که فرآیند طراحی   (1

 روز کاری پس از واریز مرحله نخست مبالغ قرارداد، انجام شود. 35مدت 

اپلیکیشن به وب سایت و  پیمانکار محق است تا دو مرتبه نسبت به ارائه نسخه آزمایشی   (2

 کارفرما اقدام کند که این مدت بر مدت مقرر شده در ماده پیشین افزوده می گردد؛

پیمانکار نسبت به اصالت اپلیکیشن تولید شده متعهد می گردد و در صورت هر گونه نقض  (3

 قوانین مرتبطه در مقابل اشخاص ثالث شخصاً مسئول می باشد؛ قانون کپی رایت و سایر 

پیمانکار متعهد می گردد که در صورت انقضای مدت اعتبار مرحله دوم قرارداد یعنی ارائه   (4

درصدی مبلغ قرارداد حاضر، برای همان مدت، موضوع ارائه   30خدمات پشتیبانی، با افزایش  

 خدمات پشتیبانی را تمدید نمایند؛

ر متعهد می گردد نسبت به هر گونه داده یا اطالعات محرمانه اصل محرمانگی اسناد  پیمانکا (5

و اطالعات کارفرما را رعایت نماید و در غیر اینصورت و احراز تخلف پیمانکار، ایشان ملزم به 

 جبران خسارت به کارفرما می باشد؛ 

شی آن را به کارفرما  پیمانکار متعهد می گردد که در صورت نهایی شدن طرح، دو نسخه آزمای (6

ارائه دهد تا کارفرما یک از آن ها را انتخاب نماید. در صورتی که کارفرما هیچ یک از دو نسخه  

درصد    ---------------------------طرح ارائه شده را انتخاب ننمود، نسبت به ارائه طرح جدید معادل  

بلغ قرارداد حاضر اضافه  و تولید اپلیکیشن، به مسایت و سئو  نسبت به کل مبلغ طراحی  

 خواهد شد؛ 
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یا مشکلی که   (7 ارائه خدمات پشتیبانی هر گونه نقص  در فرآیند  پیمانکار متعهد می گردد 

 پیش آمده را در کوتاه ترین زمان ممکن مرتفع نماید؛ 

پیمانکار متعهد می گردد پس از طراحی و راه اندازی اپلیکیشن، یک دوره فشرده آموزشی   (8

با آن  را برای پیمانکار یا پرسنل ایشان برگزار نماید. در صورتی که پیمانکار    نسبت به کار 

تقاضای کالس های آموزشی بیشتری نماید می بایست هزینه ای جدا از مفاد این قرارداد  

 پرداخت نماید؛ 

منعقد شده    ----------------با عنایت به قرارداد حاضر که فی مابین کارفرما و پیمانکار در تاریخ  (9

اجرای موضوع قرارداد قائم به شخص پیمانکار است و ایشان نمی تواند اجرای آن را    است،

 به غیر واگذار نماید. 

 . کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت بهمراه سورس متعلق به کارفرما میباشد  (10

 . تعهد کامل بودن همه امکانات و قابلیت های وب سایت  (11

 . یدمانتضمین کیفیت طراحی از لحاظ گرافیکی و چ  (12

 .تضمین صحت کار کرد تمامی بخش های وب سایت   (13

 .پشتیبانی منظم و کامل از وبسایت با تعهد پشتیبانی  (14

 امکانات پایه : طراحی سایت فروشگاهی با  

 .تعریف بی نهایت محصول  (1

 .ت جهت ایجاد مسیرهای دسترسی آسانالدسته بندی و برچسب گذاری محصو (2

 .عات جانبی محصول، مشخصات فنیالتصاویر، اطبارگذاری تصویر شاخص، گالری  (3

 .ت به صورت کاتالوگالتعریف محصو (4

و اعمال تخفیف بر روی هر محصول بصورت جداگانه و با قابلیت  ت  المحصوقیمت گذاری   (5

 .زمان بندی دوره ای

ترین   (6 پرفروش  ویژه،  ت  المحصو،  ت  المحصونمایش  پیشنهادات  دارای  ت  المحصوویژه، 

 .تخفیف

 .مرتبط بصورت اتوماتیک یا با انتخاب مدیرت المحصونمایش  (7
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 .تکمیلی در پروسه خرید محصولت المحصونمایش  (8

 .عضویت آسان کاربران در سایت (9

 .کادر جستجوی قدرت مند و کاربردی  (10

 .پرداخت آنالین و پرداخت در محل انتخاب روش های پرداخت گوناگون:  (11

 .شامل، پست، تحویل در محل و پیکانتخاب روش های گوناگون ارسال   (12

 .مشاهده و پیگیری خرید های انجام شده در سایت  (13

 .استفاده از کوپن های تخفیف ارائه شده توسط سایت هنگام خرید  (14

 دی. بازدید شده در مراجعات بعت المحصویاد آوری   (15

 .تالمحصوارسال دیدگاه و امتیاز دهی به   (16

 .تالمحصوامکان دسترسی سریع بر اساس برند   (17

به   (18 آن بصورت پاپ آپ بدون ورود  از محصول و قیمت  اطالعاتی مختصر  مشاهده سریع 

 .صفحه خود محصول و اضافه کردن به سبد خرید خود

 .ویژه یا پر تخفیفت المحصوشمارنده معکوس برای   (19

 امکانات پنل مدیریت وب سایت: 

 .و غیرفعال کردن خرید برای کاالهای تمام شدهکاال مدیریت موجودی  (1

 .کاالاخطار و ارسال ایمیل به مدیر سایت در صورت پایان یافتن موجودی هر  (2

 .نمایش گزارش ها به صورت نمودار های گرافیکی (3

 .مشاهده آخرین سفارشات ثبت شده در بخش مدیریت با امکان تغییر در وضعیت (4

 .صدور فاکتور (5

 ابلیت مدیریت و تعریف کوپن های تخفیف مانند درصد تخفیف، میزان تخفیف، ق (6

 .ارسال رایگان در شرایطی مانند حداقل میزان خرید (7

 .دسته بندی خاص از محصوالت ، بازه های زمانی مشخص و مناسبات (8

 :امکانات فنی وب سایت 

 .جمله منو ها ، صفحاتطراحی وب سایت بصورت داینامیک قابل ارتقا و ویرایش سایت از  (1
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 .مقاالتاخبار و دارای بخش  (2

 .قابلیت استفاده از فونت های بسیار جذاب و متناسب (3

 .ابلیت نوشتاری برای توضیح هر دستهق (4

 .نمایش کامل سایت در هر اندازه از نمایشگر، قابلیت بسیار کاربردی ریسپانسیو  (5

 .هکرها و ربات ها حمالتامنیت مناسب جهت جلوگیری از  (6

 .ینه سازی محتوای سایت جهت افزایش سرعت لودینگ سایتبه (7

 .گرافیک و ظاهر بسیار کاربر پسند و جذاب (8

 .چیدمان و رابط کاربری بسیار استاندارد (9

 .سازگاری با تمامی مرورگر ها  (10

 .استاندارد سرعت صفحه گوگل و استاندارد کنسرسیوم جهانی وب  (11

 . با آنالیز فنی توسط سایت معتبر سئو  (12

 .طراحی سایت با تاکید برمحتوای تصویری ، تاکید بر کلمات کلیدی مهم  (13

 :  قابلیت های سیستم مدیریت محتوای سایت 

 .امکان ایجاد ، ویرایش و حذف محصول (1

 . مدیریت محصوالت بدون نیاز به کدنویسی (2

 امکان ویرایش محتوا یک محصول بصورت کامل.  (3

 .ویرایشگر حرفه ای متن به زبان فارسی و با قابلیت های بسیار مشابه (4

  .قابلیت افزودن تعداد نامحدود فایل های چندرسانه ای شامل، تصویر، ویدئو و فایل صوتی (5

 .قابلیت افزودن تعداد نامحدود گالری تصاویر (6

 .قابلیت افزودن تصویر شاخص جهت نمایش در لیست محصول ها (7

 . انتشار فوری محصول و مشاهده کاربرانقابلیت  (8

 . قابلیت ذخیره محصول بصورت پیش نویس و عدم نمایش برای کاربران  (9

 .قابلیت پیش نمایش محصول جهت بررسی صحت و فرمت چیدمان عناصر  (10

 .وجود لینک مستقیم به صفحه آپارات و یوتیوب  (11
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 .وجود لینک مستقیم به صفحه چت واتس اپ و تلگرام  (12

 .صول های فروشگاه بصورت فهرست وارنمایش مح  (13

 .امکان جستجو کردن محصول موردنظر  (14

 .امکان فیتلر کردن محصول ها بر اساس تاریخ انتشار  (15

:   سیستم مدیریت کاربران   

 .امکان عضو گیری ساده در فروشگاه برای کاربران (1

 .امکان ایجاد نامحدود حساب کاربری برای همکاران (2

 .محتوای ارسالی همکاران و عدم نمایش در فروشگاه تا زمان تاییدنظارت مدیر برای  (3

 . مشاهده لیست کاربران و اطالعات تماس هرکدام از طریق پنل مدیریت (4

 .قابلیت بازیابی رمز عبور در صورت فراموشی رمز (5

 .قابلیت انتخاب آواتار یا تصویر برای هر ادمین (6

 . دارا بودن سیستم مدیریت منو ها  (7

 .ش یا حذف ادمین ها برای مدیر اصلیامکان ویرای (8

 :آمار بازدید کاربران از وب سایت 

 آمار تعداد افراد بازدیدکننده و صفحات مورد بازید بر اساس زمان بصورت اعداد (1

 .نمودار خطی آمار بازدیدکنندگان و بازدید (2

 .میزان استفاده کاربران از مرورگرهای مختلف (3

 .بازدید کنندگانلیست آی پی پربازدیدترین  (4

 .لیست کلمات جستجو شده توسط کاربران (5

 .لیست پربازدیدترین صفحات وبسایت (6

 : نمای ظاهری وب سایت 

 .استفاده از هارمونی رنگهای استاندارد و بر پایه رنگ سازمانی

 .قرار گیری صحیح سایز تصاویر بارگذاری شده قبلی بر روی جایگاه تصویری جدید
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 . وطراحی اختصاصی اسالیدش

 ... .طراحی اختصاصی صفحات داخلی مثل محصول ها ، خدمات و

 .... اصالح تصاویر مورد استفاده محصول ها ، تصاویر محیط و

 . استفاده از فونت های استاندارد و متناسب با موضوع طراحی

 . ریسپانسیو بودن نسخه موبایل

 .قرار گیری نام و لوگوی سایت در تمامی صفحات

 : امنیتی وب سایت امکانات 

 مختلف. ساعت و یا تنظیم ساعات اسکن در طی روزهای (1

بندی شده خودکار هر   (2   1قابلیت اسکن فایل های مخرب محتوای وبسایت بصورت زمان 

 . هفته و یا امکان انجام عمل اسکن در هر زمان بصورت دستی

 .اسکن گزارش آخرین اسکن محتوا و گزارش لیست مشکالت و هشدارهای امنیتی در هر (3

 .تامین امنیت کامل (4

 :پشتیبانی وب سایت 

 .رفع مشکالت امنیتی و رفع مشکالت ناشی از هک شدن (1

امکان بازیابی سایت به آخرین  (2 بک آپ گیری از سایت که درصورت بروز هرگونه مشکلی 

 .نسخه سایت میباشد

 .پاک سازی اسپم ها و هرزنامه ها (3

 . ربات های مخرب و هکرهاپاک سازی اسپم ها و هرزنامه ها که توسط  (4

 .پاکسازی دیتابیس از محتوا غیرضروری و اضافه (5

 بروز رسانی مرتب کش سایت جهت افزایش سرعت سایت  (6

 اسکن و ویروس یابی کامل محتوای سایت  (7

 شناسایی و پاکسازی فایل ها و اسکریپ های مخرب  (8
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 بررسی و رفع مشکالت هاست و دامنه واعالم نیاز  (9

 تغییر و ارسال رمزهای عبور فراموش شده   (10

 اطمینان از کارکرد کامل و عملکرد صحیح و بدون نقص وب سایت   (11

ت و بهینه سازی و ایجاد ریدایرکشن های  الچک کردن کد و سورس صفحات برای رفع اشکا (12

 الزم

 خطااطمینان از عدم وجود صفحات  (13

 ماده هفتم: تعهدات کارفرما 

  5و شرایط پرداختی آن مبالغ را مطابق با ماده   4که مبالغ مندرج در ماده   کارفرما متعهد می گردد -1

 کامالً رعایت و هیچ گونه تأخیری نسبت به کارسازی آن مبالغ نداشته باشد؛ 

 کارفرما ملزم است نسبت به سورس اپلیکیشن تولید شده اصل حفظ محرمانگی را رعایت نماید؛  -2

پیمانکار در خصوص طراحی و پشتیبانی اپلیکیشن در قسمت    کارفرما نسبت به درج برند شرکت  -3

 مربوطه در آن اپلیکیشن رضایت خود را اعالم می دارد؛

ایجاد    -4 به  قرارداد حاضر نسبت  از  خارج  درخواست های  که  در صورتی  گردد  می  متعهد  کارفرما 

ه های اضافی  اپلیکیشن تولید شده داشته باشد، هزینطراحی سایت و سئو و  تغییرات جدید در  

 آن را بر مبنای تعرفه تعیین شده، پرداخت نماید. 

 ماده هشتم: نهاد نظارت 

مسئولیت نظارت بر حسن اجرای عملیات موضوع قرارداد از آغاز طراحی تا مرحله تولید و ارائه خدمات  

باشد.  پشتیبانی اپلیکیشن بر عهده مدیر اجرایی و عملیاتی استارتاپ می  سئو و طراحی سایت و  

ایشان می بایست ماهیانه گزارشی نسبت به نحوه اجرای موضوع قرارداد به هیئت مؤسس ارائه  

 دهند.

 ماده نهم: موارد فسخ قرارداد 
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انتقال موضوع قرارداد به شخص ثالث به منظور طراحی، راه اندازی، تولید و پشتیبانی اپلیکیشن    -1

 استارتاپ از طرف پیمانکار. 

 های زمانی مقرر شده و نقض تعهدات زمانی.عدم رعایت بازه  -2

تأخیر در شروع انجام موضوع قرارداد پس از دریافت اطالعات و اسناد مرتبط با پیش فرض های    -3

 روز از تاریخ ابالغ قرارداد. ---------طرح ها و قالب های اپلیکیشن مدنظر بیش از 

 ماده دهم: اختالفات ناشی از قرارداد 

پشتیبانی   خدمات  ارائه  و  تولید  اندازی،  راه  طراحی،  به  نسبت  اختالفات،  و  کلیه  سایت  و  سئو 

اپلیکیشن موضوع قرارداد ابتداً تالش می شود از طریق مذاکره و سازش میان طرفین قرارداد حل و  

ه  روز از تاریخ مذاکرات و سازش میان طرفین، مناقش  ------فصل گردد. در صورتی که پس از مدت  

همچنان ادامه داشته باشد، اختالف به منظور حل و فصل به مراجع قضایی احاله می گردد. البته 

داوری حرفه ای و سازمانی یکی از مراکز داوری از جمله مرکز داوری اتاق بازرگانی یا کانون وکالی مرکز  

 برای حل و فصل اختالف و حکمیت پیشنهاد می شود.

 فورس ماژور  ماده یازدهم: 

صورتی که برای یکی از طرفین قرارداد شرایط ویژه و خارج از اراده ای حادث گردد که ادامه همکاری در  

در جهت اجرای موضوع قرارداد را غیر ممکن سازد، ایشان می تواند با رعایت اصل محرمانگی نسبت  

 به اطالعات و اسرار از ادامه همکاری انصراف دهد.

 ماده دوازدهم: نُسخ قرارداد 

نسخه و دوازده ماده با اعتبار واحد هر نسخه تنظیم شده و برای طرفین آن الزم   2داد حاضر در قرار 

 االجراست. 

 ( پایان قرارداد)


