
..............................و ساخت طراحیقرارداد
:طرفین قرارداد
(:کارفرما)طرف اول 

.........................  .....................................................................................................................................شرکت/خانم/آقا
.......................  ..................................................................................شماره ثبت/به شماره ملی...............................فرزند 
..........................................................................................................................................................به نشانی / ساکن

:(کارپرداز)طرف دوم 
...............  .....................................................به شماره ملی ........................ فرزند............................................... ی آقا. 1

.............................................................................................................................................................................ساکن 
....................................  ...............................ملیبه شماره ........................ فرزند............................................... ی آقا. 2

.............................................................................................................................................................................ساکن

موضوع قرارداد: 1ماده 
..............................................................................................."  قرارداد پیاده سازی و توسعه " موضوع قرارداد عبارتست از 

.پیوست  های قراردادبا استفاده از استانداردها، روش ها و شرح خدمات مورد توافق در 

مدت اجرای قرارداد: 2ماده 
تقویمی خورشیدی ...................................................تا تاریخ.................................................مدت اجرای قرارداد از تاریخ. 1

خدمات و پرداخت های موضوع قرارداد را مطابق با برنامه زمانی مورد كلیهدو طرف باید كهروز کاری است؛ ............. معادل 
.توافق و پیوست قرارداد، انجام دهند و به تایید هر دو طرف برسد

می بایست پس از عقد قرارداد، نسبت به واریز پیش پرداخت انجام پروژه به كارفرما. 2
.درصد مبلغ کل قرارداد اقدام نماید/ ریال ............................................................................................................... میزان 

پروژه توافق شده انجاممی تواند پروژه را منطبق بر موارد توافق شده در قرارداد و پیوست قرارداد، سریعتر از زمان کارپرداز. 3
روز .................... کارفرما نماید که در این صورت کارفرما موظف به پرداخت باقی مانده مبلغ قرارداد، حداکثر در مدت تحویل 

.خواهد بود

(دومکارپرداز)امضا طرف دوم  (اولکارپرداز)امضا طرف دوم  (کارفرما)امضا طرف اول 

صفحه یک



مبلغ قرارداد: 3ماده 
، (تومان........................................................معادل)ریال ......................................................... است بابرابرمبلغ قرارداد 

و مطابق با پیوست قرارداد در مقابل انجام خدمات موضوع قرارداد توسط قرارداد 4ماده بر اساس شرایط تعیین شده در كه 
.کارفرما، به کارپرداز پرداخت می گردد

نحوه پرداخت: 4ماده 
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................  ......................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

بانک ملینزد 0360435757002یا شماره حساب  900170000000360435757002IRبه حساب شبا 4مبالغ ذکر شده در ماده 
.پرداخت خواهد شدامیرعلی و محمد مهدی کبیری و غالمرضاییبه نام 

تعهدات كارفرما: 5ماده 
شرح . به توافق طرفین رسیده استاست كه در پیوست قرارداد اطالعاتی منابع و كارفرما موظف به تأمین و ارائه تمام . 1

.جزئیات، تاریخ و نحوه دسترسی به این منابع و اطالعات در پیوست قرارداد به توافق طرفین رسیده است
.، به کارپرداز می باشداین قرارداد4و 3مواد کارفرما متعهد به پرداخت مبلغ قرارداد براساس . 2
ما و بروز در صورت عدم تهیه پشتیبان توسط کارفر. کارفرما متعهد می گردد که از داده های خود پشتیبان تهیه نماید. 3

.ندارددر قبال آن نقص یا از بین رفتن بانک اطالعاتی، کارپرداز تعهدی 
لفنی،نظیر تماس ت)کارفرما متعهد می گردد که جهت رفع مشکالت و پاسخگویی به کارپرداز از طریق راه های ارتباطی . 4

اعات سدر ( مورد توافق قرارگرفته استدر پیوست قراردادکهدیگرارتباطیهایراهیاپیامک، چت از طریق پیامرسان ها و 
زای هر روز، کارپرداز می تواند به ا. .....مدت ظرفبدیهی است که در صورت عدم پاسخگویی کارفرما . باشددسترس درکاری 
.عنوان هزینه دیرکرد طلب نمایدبه راتومان ...... ..........................مبلغ روز

(دومکارپرداز)امضا طرف دوم  (اولکارپرداز)امضا طرف دوم  (کارفرما)امضا طرف اول 

صفحه دو



کارپردازتعهدات:6ماده
هشدانجامتوصیهیاواطالعات،کمدر براساسشرایطیهیچتحتقرارداددرکارپردازهایمسئولیتوتعهدات.1

.ذیصالحقانونیمراجعدستوراتوقانونموجببهمگرگردد،نمیمحدودثالثیطرفهیچتوسط

ایءافشاحقكارفرمااجازهبدونوكردهتلقیمحرمانهراكارفرماازشدهدریافتمداركواطالعاتكلیهکارپرداز.2
.باشدمیمربوطهجزاییمقرراتواطالعاتافشایمقرراتمشمولاینصورتغیردر.نداردغیربهراآنهاواگذاری

درینطرفتوافقبهمنوطپروژهکاملکدسورسارائه).باشدمیکارفرمابهپروژهکاملتحویلبهموظفکارپرداز.3
(.استقراردادپیوست

منظوربهدماتخارائهوبینیپیشقابلغیرمشکالتبروزصورتدرپروژهپشتیبانیبهنسبتاستموظفکارپرداز.4
اریختاز.............مدتبهگرددمیمتعهدکارپردازهمچنین.نمایداقدامقراردادمدتدرسیستماحتمالیاشكاالترفع

پشتیبانیبهمربوطمواردوشرایط).نمایداقدامپروژهفنیپشتیبانیواحتمالیخطاهایرفعبهنسبتپروژهتحویل
(.استرسیدهطرفینتوافقبهقراردادپیوستدرفنی

بهوطمربمواردكلیهومستنداتاقدام،هرگونهانجامازقبلاستموظفکارپردازتغییر،گونههربهنیازصورتدر.5
راالحیاصنظراتورساندهکارفرماتوسطشدهمعرفیحقوقییاوحقیقیهایشخصیتیاوکارفرماتاییدبهراآن
.دهدقرارعملمورد

شدهنتعییزمانیهایبازهدر،کارگزارشارائهبهنسبتکارفرمادرخواستونیازصورتدرگرددمیمتعهدکارپرداز.6
بهقراردادپیوستدرآنمواردشرحوکارگزارشارائهزمانیبازه).نمایداقدام.....................................................

(.استرسیدهطرفینتوافق

باقتوافصورتدرنشد،قراردادانجامبرایشدهتوافقاجرامدتپایانازپسپروژهتکمیلبهموفقکارپردازاگر.7
مبلغکلاستموظفاینصورتغیردرنمایدپروژهتحویلوتکمیلبرایبیشترزمانمدتدرخواستتواندمیکارفرما
.نمایدعودتکارفرمابهراهشددریافت

(دومکارپرداز)امضا طرف دوم  (اولکارپرداز)امضا طرف دوم  (کارفرما)امضا طرف اول 

صفحه سه



کارپردازطرفازشدهارائهخدماتكیفیت:7ماده

وینقوانچارچوبدروآنپیوستوقرارداددرشدهخواستهشرایطبامطابقدقیقا  راخودخدماتووظایفکارپرداز.1
.بردخواهدبكاریادشدهخدماتارائهبرایراخودتالشوسعیدقت،مهارت،تمامودادهانجاممملكتیمقررات

مامتوكردهعملكارفرماامینوصادقکارپردازیكعنوانبهپروژه،كاریوتخصصیموضوعاتتمامدرکارپرداز.2
مورد،استمشغولآندركهخدماتیبهترارائهبرایمعمولبطوركههاییمهارتوتكنیكیوفنیامكاناتوتجارب
.نمودخواهدفراهمراباشدمینیاز

خدماتدرتغییرات:8ماده
راتیتغییگردند، ارائهکارپردازطرفازبایدكهخدماتیدرخودصالحدیدبراساسكهداشتخواهدرااختیاراینكارفرما
تنظیمهایچارچوبدرتغییربرایمناسبیحلراهتادادهقراربحثموردمشتركا  راموضوعطرفین،حالتیچنیندر.بدهد
قراردادردد،نگحاصلزمینهایندرتوافقیچنانچه.بیابنداند،كردهتوافقآنرویطرفینكهقراردادمبلغوزمانبرایشده
.یافتخواهدادامهتغییربدون

خدماتانجامتعلیق:9ماده
نماید،معلقیكتباعالمباوموقتا  راكارمترقبه،غیرحوادثیاوکارپردازاشتباهازغیربهدالیلیبهكارفرماچنانچه.1

آندر............................................................................................بابرابرمبلغیكارتعلیقروزهربابتاستموظف
درراوژهپردرشاغلنیرویمدتایندراستموظفکارپرداز.نمایدپرداختکارپردازبهكارتعلیقخسارتبابتمرحله
.کندحفظخودسازمان

موردحداقلبهراهاهزینهودرآوردهتعلیقحالتبهراخدماتارائهفوراتعلیق،رسمییادداشتدریافتباکارپرداز.2
.دادخواهدكاهشطرفینتوافق

تایواقعبطوركهنمایدراهاییهزینهجبراندرخواستكهداشتخواهدراحقاینکارپردازخدمات،ارائهتعلیقبا.3
.استدادهانجامتعلیقزمانازقبل

(دومکارپرداز)امضا طرف دوم  (اولکارپرداز)امضا طرف دوم  (کارفرما)امضا طرف اول 

صفحه چهار



داشتخواهدراحقاینکارپردازبكشد،طولروز...........................ازبیشخدماتارائهووظایفاجرایتعلیقاگر.4
.نمایددرخواستقراردادبامطابقراخودمادیمطالباتونمایندفسخراقرارداد14مادهبامطابقكه

قرارداددرتغییرات:10ماده
فموظنماید،احساسقرارداداختصاصیشرایطدرراتغییراتیضرورتکارپردازكار،اجرایحیندركهصورتیدر.1

وررسیبوقتاسرعدرراکارپردازتوسطشدهدرخواستموضوعكارفرما.نمایداعالمكارفرمابهكتبا  راموضوعاست
.دادخواهداطالعکارپردازبه.....................مدتظرفدررانتیجه

رتصودر.گرفتخواهدصورترسد،میطرفینتاییدبهكهجداگانهپیوستکیطیقرارداددرتغییرگونههر.2
.رساندمیارپردازکاطالعبهكتبا  راشدهپذیرفتهتغییراتكارفرماپروژه،مستنداتدرشدهدرخواستتغییراتباتوافق

(ماژورفورس)تعذر:11ماده
،تعهداتانجامعدمدهند،انجامراخودتعهداتنتوانندقراردادطرفینازیكهرمترقبهغیروقهریحوادثبعلتگاههر

صاباتاعتوانقالباتنشده،یاشدهاعالمازاعمجنگ.بودخواهدباقیخودبقوتقراردادوشدنخواهدتلقیقراردادنقض
عادی،یرغهایطغیانوسیلزلزله،واگیردار،بیماریهایشیوعارتباطاتی،هایزیرساختواینترنتسراسریقطع،عمومی

شدهوبمحسقهریحوادثجزونباشدکارپردازكارازناشیكهداردامنهسوزیهایآتشهمچنینوسابقهبیخشكسالیهای
.شدخواهدعملذیلترتیببهآنهاازناشیخساراتمورددرو

تشخیصبهاكارفرم.برساندكارفرمااطالعبهراموضوعبالدرنگبایستیماژورفورسشرایطبروزصورتدرکارپرداز:تبصره
راخودتالشحداکثراستموظفکارپردازتعذرمدتطولدر.نمودخواهداتخاذراالزمتدابیرکارپردازباهمفكریوخود
.آوردبعملتاخیركمترینباومطلوبنحوبهترینبهشدهتولیدمداركوشدهانجاماقداماتحفظجهتدر

د،باشداشتهتمایلچنانچهطرفینازیكهرصورتآندرگردد،.....................ازبیشماژورفورسمدتچنانچه:تبصره
طورهبکهاستهاییهزینهدریافتبهمحقکارپردازشرایطایندر.داردكتبییادداشتارائهباراقراردادفسخاختیار
.استدادهانجامقراردادموضوععملیاتباارتباطدرماژورفورسوقوعلحظهتاواقعی

(دومکارپرداز)امضا طرف دوم  (اولکارپرداز)امضا طرف دوم  (کارفرما)امضا طرف اول 

صفحه پنج



قراردادبرحاكمقانون:12ماده
.بودخواهدحاکمقراردادبراینباشدمیقراردادموضوعباارتباطدرکهایراناسالمیجمهوریقوانینکلیه

اختالفحلمرجع:13ماده
یقضایمراجعطریقازتوافقعدمصورتدروگرددمیبررسیمشترکجلسهدربدواموضوعاختالفات،بروزصورتدر

.بودخواهداالجراالزموطرفینتاییدموردمراجعاینازصادرهرایوپیگیریصالح

قراردادفسخ:14ماده
.نمایدانحاللدرخواستیاوگردیدهمنحلدیگرطرفكهصورتیدرطرفینازیكیاختیاراساسبر.1
.طرفینتوافقاساسبر.2
رتطوالنی..................ازآنمدتوشدهایجادماژورفورسحالتكهصورتیدرطرفینازیكهراختیاراساسبر.3

.باشدگردیده
روز.........ازبیشقراردادموضوعخدماتارائهووظایفاجرایتعلیقموضوعكهصورتیدرکارپردازاختیاربراساس.4

.بكشدطول9مادهمطابق

تغییرات:15ماده
بهصریحومکتوبصورتبهآنكهمگرداشتنخواهدرسمیتقراردادموضوعبهمواردشدناضافهیاوتغییرگونههر

.برسدطرفینامضای

مكاتباتوهایادداشت:16ماده
یابایددگردمیارسالدیگرطرفبرایطرفینازیكیازقراردادموضوعانجامباارتباطدركهمكاتباتیویادداشتهاكلیه

طریقازایوهمراهتلفنپیامکیتاییدطریقازیاگردد،دریافترسیدوگردیدهتحویلدیگرطرفنشانیبهمستقیما
ارسالتاسگردیدهمشخصقرارداددركهنشانیبهپستوسیلهبهیاواطالعاتانتقالروشهایدیگریانمابردورنگار،
.گردد

(دومکارپرداز)امضا طرف دوم  (اولکارپرداز)امضا طرف دوم  (کارفرما)امضا طرف اول 

صفحه شش



اضافهخدمات:17ماده

بوداهدخواضافههزینهشامل...وویدیوییوصوتیمحتوایومتونتولید،گرافیکیطراحینظیراضافهخدماتهرگونه
.برسدطرفدوهرامضایبهوگیردقرارطرفینتوافقموردجداگانهپیوستیدربایستمیکه

قراردادپیوست:18ماده

.استرسیدهقراردادطرفینامضایبه..........................تاریخبهمکتوبپیوستیکطیپروژهاجرایجزییاتوموارد

(دومکارپرداز)امضا طرف دوم  (اولکارپرداز)امضا طرف دوم  (کارفرما)امضا طرف اول 

صفحه هفت

واحداعتبارداراینسخهدوهر.استرسیدهقراردادطرفینامضایبهوتنظیمصفحههفتودونسخهدرقرارداداین
.است


