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 سایتوبخدمات طراحی و پشتیبانی قرارداد 
 

  :طرفین قرارداد - 1ماده 

 رر   114006356626 :و شناسرر  م رری 501618 :شررراره تبررت مسررلیتیت مورردود   رر )  شررر ت داده پرررداآار ن ریررن وب
: تهرررارش شررهرس   سررتارش   رریار   هرراش قررانینی و نشررانی 0017299616 : ررا  ررد م رری  مرردیرمام ) نقرراا امیررد اسرردا  نراینررد ی

و  رررا  02144722746 : فرررنتو شرررراره  1494714514 : رررد پسرررتیش 8ش طبقررر  سررری ش واحرررد 43نررربا یرررا  دو ش پررر س 
 info@azarinweb.comرسررری و قررانینی  ررا طرررد قرررارداد: مناتبرراتهرراا پسررت اتنترونینرری مرریرد تا ررد  هررت ندر 

sales@azarinweb.com   ,support@azarinweb.com ,no_reply@azarinweb.com  نامیده میشید. رارمج   اآ این پس 

 ......................................................................... :نرایند ی    .................. ......................................و .................................

 ................................................................ )غیر ضرورا ............  ندر  و سایت: ...................نا  تجارا: ..............................

 .................................................................................. ندر  پست اتنترونیک: ........ د م ی/ شناس  م ی: ...........................

 ................................................................ هرراه: ............................................................ ت فن: .........................  د پستی:

   اآ این پس مشترا  ................................................................................................................................... :قانینی نشانی
فاد نر ر  و ترا  مرراا  امرز  و متعهد    ا راء این قرارداد خید را م ررارداد  ا امضررفین قرردید    طرمنعقد   شمیشیدنامیده 

 دانند.رمی
 

 میضیع قرارداد: - 2اده م

 رررررررررر  ترررررررررررا  ش  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ضرایم نر نورده شده است. و شترا و شرح پروژه داخ  قرارداددرخیاست هاا م

 

  :مدت قرارداد - 3ماده 

شررروع و در ..... ..... ...../ پرریا پرداخررت در ...../ .. روآ  ررارا میباشررد  رر  اآ ترراری ....انجررا  میضرریع ایررن قرررارداد ...مرردت 
روآ  رارا ا تردایی مر ریه  ر  طراحری را ری  رافینری پرروژه میباشرد  ر  ... .......یا رد  ر  .... خاترر  می...... ...../ تاری  ...../

یررا  اظهررارن ر درخیاسررت ترارررات ش اسررت روآ  ررارا من رر  10تررا  مشررتراپررس اآ تنریرر  طرررح و اراترر  نر تیسرری مجرررا ش 
 خیاهد شد.روآ    طیل  یانجامد    مدت قرارداد اضاف   10د. چنانچ  میارد فیق  یا اآ تا د طرح را ا  غ فرمای

 

 

 

 )مدیرمام   مجراامضاا مهر و                                                                                                                        مشتراامضاا  و مهر

 ........... تاری : ..................                                                 .............................تاری : ........  .......نا : .................................
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  مب غ قرارداد: - 4ماده 

و  اسررررت  رررر  مرررریرد تیافرررر ریررررال ......... ................................................................مب ررررغ  رررر  ایررررن قرررررارداد 
  .تراضی طرفین قرارداد میباشد

 

 

  :شرایی پرداخت - 5ماده 

 مشترارد راآ ط رداخترپیا پیار رریال     من........ .......................................رارداد )معادل: ر  قرمب غ   .......رداخت %رپ 5-1

 ردیده است.رت  ررداخرپ....................... را: رگیردرهرو  ا  .............. ..............یرت: ر   ص...... .. /..... /.....  راریر   در ت      

 روژه.رپ نیری  رافیررح را ر  طرپس اآ اراترارداد ر  قر ال  مب غ رری........ ........................ ..........)معادل:  .......%رداخت رپ 5-2

 .شده یرسیسخ   دنیرنروژه رپ  رپس اآ اراترارداد ر  قر مب غ   الریر........ ...............................)معادل:  .......%رداخت رپ 5-3
 

 باشد.رذ یر میرات مردمر  خرا د مشترا مبنی  ر اراترگر ترشانریق نراده فرندهاا مرک اآ  ررداخت مشترا در هر یرپ : 1 تبصره
 

 

  :تویی پس اآ  پشتیبانی خدمات - 6ماده 

 شررح پییسرتهررین قررارداد و  2در مراده  خدمات پشرتیبانی شرام  رفرر هر ینر  نقرع در مر نررد صروی  مریارد منردر 

هزینرر   شمشرترادر صرریرت تردیرد خردمات تیسرری  و پرس اآ اترررا  ایرن دوره میباشردرایگررار  مراه.. ......تررا نر میباشرد  ر  

  ررراا مرردت ینسررال ریررال.......... ......................: .......معررادل  رر  قررراردادمب ررغ درصررد  ...........پشررتیبانی  رر  میررزار تردیررد 

 .یدرخیاهد  

  اشد.خدمات پشتیبانی ) ارانتی  شام  میز انی و سایت و تبت نشانی )دامن   نری : 2 رهررتبص

هنگرررا  تردیرررد  افرررزایا هزینررر  تردیرررد خررردمات پشرررتیبانی  عرررد اآ اتررررا  دوره پشرررتیبانی رایگرررار ش : 3 تبصرررره
  ر اسا  نرخ تیر   انک مر زا مواسب  و دریافت میگردد. مجدد

 پشتیبانی فنی و تخصصی تنها اآ طری  سیستم تیِنتینگ سامان  مشتریار ن رین وب صیرت میپذیرد. : 4 رهررتبص

 

 

 

 

 مهر و امضاا مجرا )مدیرمام                                                     مهر و امضاا مشترا                                                                    

 تاری : .............................                                                ........  تاری : ............................. .......نا : .................................
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  تعهدات طرفین: - 7ماده 

 :مجراتعهدات  7-1

مورمانررر  ت قررری  مجرررراقررررار میگیررررد اآ سررریا  مجررررادر اختیرررار  مشرررترا  یررر  اط مررراتی  ررر  تیسررری  7-1-1
میگررردد و میظرر   رر  حفررا و نگهرردارا اط مررات  رریده و حرر  در اختیررار  ذاشررتن ایررن اط مررات را  رر  سررایرین 

 و استفاده اآ ننها را ندارد.

 متعهرررد میشرررید   یررر  خررردمات   رررر شرررده در میضررریع قررررارداد و درخیاسرررت هررراا تبرررت شرررده در مجررررا 7-1-2
 ارات  دهد. مشترا     صیرت  ام    ایم ننراضر این قرارداد و

 باشد.ررارداد میرمقد ق اررا در آمرو روآ دنی یدرتانداردهاا می را اسرا    رروژه مطرت پرامنی تررمای  ر   رمیظ راررمج 7-1-3

و  مر رریه  رر  پررروژه را توییرر  فرری م نمیآشرری میگررردد پررس اآ توییرر  پررروژه  رر  مشررترامتعهررد  مجرررا 7-1-4
 . ر زار نرایدرا  عد اآ اترا  میضیع قرارداد  نر  سات نمیآشی 

ورشنسرررتگی و یرررا انوررر ل شرررر ت ن ریرررن وب ش و یرررا مرررد  ادامررر   ررر   رررار ایرررن  رسرررری در صررریرت امررر   7-1-5
سرریر  مررتن و شررر ت در آمینرر  هرراا مر رریه  رر  پررروژه و اراترر  پشررتیبانی  رر  نر ش مجرررا میظرر   رر  اراترر  

 میباشد. مشترا ام  پروژه    
 

 

  :مشتراتعهدات  7-2

ریر  ررررفر  "خرید ح  امضاا ن رین وب" تنری  و ضمیبایست    امضاا مجرا در پروژهررررخرید حدرخیاست  درصیرت 7-2-1
 .رددرر ت رپرداخ رارمج    ترارری مشررتیس الر.... ری.................................................ادل .ررمع یرمب رو  یدررشرارداد ررق

دسرررتنارا و ویررررایا نننررردش در  رامتعهرررد میشرررید سیسرررتم اصررر یش  ررردها و سررریر  پرررروژه  مشرررترا 7-2-2
 پروژه نخیاهد داشت. خرا ی هیچگین  مسلیتیتی در قبال مجراصیرت انجا  اینگین  میاردش 

هاا رسرراآ طریرر  ند مبنرری  ررر تنریرر  پررروژه روآ  عررد اآ امرر   مجرررا 10مشررترا من رر   ردیررد حرردا در ظرررد مرردت  7-2-3
 اقدا  نراید. این قرارداد 5-3 ند تسیی   و پروژه تویی  نسبت   ش  این قرارداد 1ام می در ماده 

هری  مسرلیتیتی  مجررامشترا میبایست در را طر   را حفرا امنیرت اط مرات مردیریتی پرروژه خرید  یشرا  اشرد و  7-2-4
 در قبال در اختیار قرار  رفتن اط مات مدیریتی و امنیتی پروژه    افراد غیر    هر نویا تیسی مشترا را ندارد.

پرداخررت  سرریرات قررانینی مب ررغ قرررارداد  ررر مهررده مشررترا میباشررد و مب ررغ قرررارداد  رر  صرریرت خرراتع  7-2-5
    مجرا پرداخت میگردد.

 

 

 مهر و امضاا مجرا )مدیرمام                                                                                               مهر و امضاا مشترا      

 تاری : .............................     ........  تاری : .............................                                            .......نا : .................................
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 :شرایی قرارداد - 8ماده 

. در صیرت تاخیر در پیا پرداخت تا  یا اآ شید عد اآ پرداخت پیا پرداخت شروع می و آمانبندا نر پروژه 8-1
 میباشد. مجددشده و نیاآ     اآنییسی قرارداد  دید و ارات  آمانبندا  ترییک هفت  ش قرارداد 

و داراا   یدهطرح میبایست  ام   اشده ا راپیشنرایا ش   رافینی و مرح    دنییسیرا ی ا اآ اترا  مرح   پس 8-2
 ش در مدت آمانی     هت حسن انجا   ار تعان  ردیده است ایراددر صیرت و ید  اگ یا و   اشد یمر نرد صویو

 . ردنداص ح   ررسی و زارش ش  و سایت شر ت ن رین وباآ طری  سامان  مشتریار 

مشترا صرفا مجاآ خیاهد  ید در چهارچیب قرارداد و ضرایم نر مبنی  ر شرح پروژه ش درخیاست هر ین  اص حات  8-3
  .و ترار نراید

قا   ویرایا میباشد.  هت ویرایا مرتب   .......ش طرح ارات  شده تنها  مشترا رافینی    را ی  عد اآ ارات  نسخ   8-4
 را پرداخت نراید.  5-2ی ) ند  رافینرا ی هزین  مر یه     مشتراهاا  یشتر میبایست 

 .خیاهد  رفت قرارداد صیرت 5-3ماتی  ند دسترسی پن  هاا مدیریتی تنها  عد اآ تسیی  حساب تویی  پروژه و  8-5

 

  شرایی پشتیبانی: - 9ماده 

   صیرت رایگار در  مشترا ام می نرایندهمشترا یا ....   س   راا ....پروژه طی  و  ار  ا نمیآش نویه مدیریت 9-1
نمیآشی  اتر نراینده مشترا و نیاآ      س ر زار میگردد ش  دیهی است در صیرت ترا مجرامو  تعان شده تیسی 

 را  پرداآد. مجرامیبایست هزین  مشخع شده اآ طرد  مشتراپروژه ش  و  ار  ا نویه مدیریت  یشتر  هت

خدمات پشتیبانی صرفا شام  رفر ایرادات احتراتی ش رفر نیاقع فنی ش  روآرسانی هاا سیستم و پاسخگییی     9-2
 سیاالت و تینت هاا مشترا در سامان  مشتریار ن رین وب میباشد.

تویی  پروژه و دوره پشتیبانی شام  خدمات پشتیبانی اآ  درخیاست امنانات اضافی یا ترارات ظاهرا پس اآ 9-3
 پروژه نبیده و مست ز  پرداخت هزین   دا ان  خیاهد  ید.

در صیرتین  مشترا در طیل مدت خدمات پشتیبانی پروژه درخیاست امنانات  دید  راا پروژه نراید    مست ز   9-4
 .ه نیز    هرار نسبت افزایا خیاهد یافتپرداخت هزین  اضافی  رددش هزین  تردید پشتیبانی پروژ

 

 
 اا مجرا )مدیرمام  مهر و امضاا مشترا                                                                                                   مهر و امض

 .............................                                                 تاری : .....................................  تاری : .......نا : .................................
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 ح  اخت د: - 10ماده 

در صیرت  روآ اخت د فی ما ین طرفین قراردادش در صیرتی    تیافقی در مذا رات حاص  نشدش اخت د اآ طری  مرا ر 
 سی قرار میگیرد. یص ح میرد  رر

 

 :فس  قرارداد - 11ماده 

ف  طرفین قرارداد و یا تیا مفادشاره شده در قرارداد اآ نیع الآ  اال را ت قی شده و تنها در صیرت وقیع شرایی فس  ا
 قا   فس  میباشد.

 

 اقامتگاه قانینی طرفین:اط مات و  - 12ماده 

 رد تزو     من یر ا  غ مناتباتقرارداد  یده و در میا 1ماده  مندر  در میارد اقامتگاه قانینی طرفین هراراط مات و 
میرد استناد خیاهد  ید و در صیرتین  در طیل مدت قرارداد نشانی متعاقدین ترار یا د ش طرفین  اید رسرا و  تبا 

  ید.مراتب را    یندیگر ا  غ نرایند و تا قب  اآ ا  غ رسری ش نشانی قب ی معتبر خیاهد 
 

  :شرایی خاص - 13ماده 

در میاردین     م   ناشی اآ شرایی قهرا )شرایی خاص     رفر نر خار  اآ حیط  تیانایی و اختیار طرفین قرارداد 
 طب  قیانین حا م  ر  امع  و  شیر مر  خیاهد شد. اشد و انجا   خشی اآ قرارداد یا ترا  نر را غیرمرنن ساآد 

 

  :قرارداد  رقانیر حا م  – 14ماده 

   امتبار ینسار دارند تن یم و     متوداتشن  نسخ  س در  تبصره 5 وماده  14...... در ...........قرارداد در تاری  .این 
 امضاا طرفین قرارداد رسید.

 نس  قرارداد فاقد هر ین  ق م خیرد ی میباشد. : 5 تبصره

 

 
 

 

 مهر و امضاا مجرا )مدیرمام                                                                         مهر و امضاا مشترا                            

 ...........................  تاری : .............................                                                 تاری : .................نا : .................................
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 :سامان  مشتریار ن رین وبحساب  ار را 
 
 پرداخت شیند. ن رین وب سامان  مشتریاراآ طری   یا اشندداراا فا تیر   رامی مباتغ قرارداد و هزین  ها میبایستت  

 /https://azarinweb.com/pay                                      و اط مات حساب:  سامان  اینترنتی پرداخت مباتغ  

 

 

 هت پیگیرا وضعیت پروژه خید ش میتیانید اآ طری  و سایت ن رین وب ش شراره قرارداد خید را در  خا پیگیرا 
 وارد نرا د و اآ مراح  انجا  پروژه خید مط ر شیید.

 رین وب شیید:هرچنین  ا استفاده اآ اط مات آیر میتیانید وارد حساب  ار را خید در سامان  مشتر ین ن 

 

User (Email) .............................................................................. 

Pass (eg. melli code) ................................................................. 

 

 میباشد. ن رین وب در سامان  مشتریار مشتراو پروژه مر یط  داخ  حساب  ار را  قراردادترامی اط مات و مشخصات مر یه    

 

 

 

 

 

 

 اا مجرا )مدیرمام  مهر و امضاا مشترا                                                                                                   مهر و امض

 ..............  تاری : .............................                                                 تاری : ...............................................................نا : 

 

 صفو  نخر


