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 بسمه تعالی 

 تیوب سا ی طراح یمانکار یپ  قرارداد

 م یقانون نباشد نافذ است تنظ حیکه مخالف صر  یکه آن را منعقد نموده اند در صورت ینسبت به کسان یخصوص یدارد در قراردادها  ی که مقرر م یقانون مدن 10طبق ماده  نیقرارداد در کمال صحت و سالمت عقل طرف نیا

 . بودالزم االجرا خواهد  نیطرف یو برا

 قرارداد   نی( طرف۱ماده 

 فرما( مشخصات کار1/1

                      ل یشماره موبا                                         ینشان به                 متولد                  یبه کد مل                فرزند                   یعامل ریبه مد                  یو شناسه مل                 شماره ثبت به                      شرکت

 قرارداد با عنوان کارفرما مورد خطاب قرار خواهند گرفت.  نیپس در ا نیاز ا که

 مانکار ی( مشخصات پ2/1

 مورد خطاب قرار خواهند گرفت.  نکارمایقرارداد با عنوان پ نیپس در ا  نیکه از ا                  لیشماره موبا                         ینشان به                 متولد                   یبه کد مل               زندفر              یآقا 

 ( مشخصات ناظر 3/1

 با عنوان ناظر مورد خطاب قرار خواهند گرفت.                           متولد                    یبه کد مل              فرزند               یآقا

 ( موضوع قرارداد  ۲ماده 

، برنامه  کی، گرافی ساز   ادهی پ  ،یمراحل طراح  ه یپروژه شامل کل  نیباشد که ا  یکارفرما م  یبرا                                                               کی  یساز   اده ی ، اجرا و پیموظف به طراح  مانکار یقرارداد پ   نی( به موجب ا1/2

 گردد.  یقرارداد ارائه م یالصاق وستیقرارداد در قالب پ نیا مربوط به پروژه مورد اتیباشد و جزئ یم  یو قابل بهره بردار  ییو انتشار نها رادی، رفع ایسینو

 : به شرح زیر اجرا خواهد شدقرارداد  نی( پروژه مورد ا2/2

قابل مشاهده   یلیو موبا  یدسکتاپ  یها  Web Browserبا استفاده از همه    تیباشد و وب سا  یآن قابل استفاده و دسترس  یاز نقص، همه بخش ها  یعار   تیاست که وب سا  نی( مالک انجام کامل موضوع قرارداد ا3/2

 نشود. دهیدر آن د ییخطا چیه یش یابوده و در مدت زمان دوره آزم

 پروژه  یمدت زمان اجرا( ۳ماده 

 باشد.  یم                     مدت  به  لغایت                          خیقرارداد از تار  نیپروژه مورد ا ی( مدت زمان اجرا1/3 

 خواهد ماند.  یهمواره به قوت خود باق یبانیدوره پشت  زیباشد و تعهدات حفظ اسرار کارفرما و پروژه و ن یم یشی، اجرا و دوره آزمای( مدت زمان ذکر شده در بند فوق صرفأ شامل طراح2/3 

 سال ادامه خواهد داشت.  کیپروژه توسط کارفرما شروع و به مدت   لیتحو دیو به محض رس یشیشد بعد از ارائه کامل پروژه و دوره آزما واهدانجام خ مانکاریساله پروژه که توسط پ کی یبانی( دوره پشت3/3

باید ایرادات منعکس شده را روز    دوحداکثر ظرف مدت    شانی انعکاس داده خواهد شد و ا  مانکاریپروژه به پ  یاحتمال  راداتیمدت ده روزه اشکاالت و ا  نیشروع خواهد شد که در ا  ی شیدوره ده روزه آزما،  ( بعد از اجرا4/3

 ی، مجددأ مهلت بهره بردار لیبعد از تحو نصورتیکارفرما خواهد داد که در ا لیرا رفع و مجددا تحو رادات یابررسی کند و بعد برای رفع آن با توافق طرفین مهلت زمانی پیشنهاد داده شود و در این مهلت پیشنهاد داده شده 

 . ده روزه شروع خواهد شد یشیآزما

 .قابل انجام است نیمدت زمان اجرا با توافق طرف د ی( تمد5/3

 خواهد بود .  2/7مندج در بند  هیپرداخت مبلغ اول خیقرارداد و شروع کار از تار  ذیتنف (6/3

و با توافق   یبصورت کتب یستی( با قرارداد حاضر 2/10مندرج در ماده   )  یو اضطرار   ینیب شیقابل پ ریغ طی( بجز بروز شرا نیتعهدات طرف یدر اجرا ری، تاخحجم کار شی) افزا یلیمدت قرارداد به هر دل د یهرگونه تمد( 7/3

 .ردیانجام پذ نیطرف

   مانکاری پ اراتی ( تعهدات و اخت۴ماده 

   وجود ندارد. یثالث نفعیپروژه صرفا متعلق به کارفرما بوده و ذ یو معنو ی( کليه حقوق ماد4/1

 ی فر یک  یها   تیمسئولو  شده    یدر امانت تلق  انتیکارفرما خ  یاجازه کتب  وبدون اذن    گریآن ها با هر نوع استفاده د  یامانت بوده و افشا  مانکاری ( اسرار و اطالعات مربوط به پروژه مورد قرارداد و خود کار فرما نزد پ2/4

 .  رفتیخواهند پذ   زیدر امانت را ن انتیخ

 به کارفرما پرداخت خواهند کرد. ریهر روز تاخ یهزار تومان به ازا صدمبلغ  شانیتعهد در موعد مقرر ا یفا یدهد و در صورت عدم ا جامپروژه را در موعد مقرر ان لیمراحل تکمموظف و مکلف است  مانکاری( پ3/4

ساعت بعد از گزارش، توسط   ۴۸در پروژه ارائه شده ظرف مدت حداکثر    یاحتمال  یو خراب  رادیمدت هرگونه ا  نیشروع خواهد شد و در ا  یشیده روزه آزما  یمهلت بهره بردار   یبعد از انقضا  ساله  کی  یبانیدوره پشت(  4/4

 ایرادات اقدام نماید.بررسی گردد و بعد برای رفع آن مهلت زمانی پیشنهاد شود و در این مهلت زمانی پیشنهاد شده نسبت به رفع  مانکاریپ
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 باشد.  مربوط به زبان برنامه نویسی پروژه یسیموارد مرتبط در حوزه برنامه نو ریو سا یتی ، امنیفی، کیو استاندارد از نظر کم یعلم نیپروژه متناسب با اصول و مواز  یساز  ادهیو پ یشود که طراح یمتعهد م مانکاری( پ5/4

لوح فشرده  کی آن در قالب  یبخش ها ریاعم از کدها و سا ت یسا یمربوط به طراح یها لیفا هینسخه از کل کیهاست   ی آن بر رو یپروژه عالوه بر راه انداز  یساز  ادهیو پ یطراح ان یموظف است پس از پا مانکاریپ (6/4

 .ندینما لیبه کارفرما تحو

 . بود خواهد  مانکاریبر عهده پ  گریموارد د ریو درگاه پرداخت و سا ینماد اعتماد دو ساله ، سامانده ،امکیپنل پ دی، خر  comو . ir. یه دامنه هانساال  دیر ، خاشتراکیساله هاست  کیاجاره انجام امور مربوط به  (7/4

  ل ی) زمان تحو هیاول ل یشده که مربوط به تحو ل یتحو یاست که در صورت بروز هر گونه اشکال در کارکرد محصول نرم افزار  یبدان معن  نینموده و ا یگارانت یماه شمس  12نرم افزار موضوع قرارداد را به مدت  پیمانکار (8/4

 جداگانه خواهد بود.  یبانیانعقاد قرارداد پشت ازمندیموارد ن ریباشد و سا یم پیمانکاررفع آن بعهده  تی( باشد، مسئول یقطع

 ا کارفرم  اراتی( تعهدات و اخت ۵ ماده

 پرداخت خواهند کرد.  مانکاری به پ ریهر روز تاخ یهزار تومان به ازا  صدمبلغ  شانیتعهد از جانب کارفرما ا یفایو در صورت عدم ا ندیخود را در موعد مقرر پرداخت نما یشود تعهدات مال ی( کارفرما متعهد م1/5

  و هرگونه هزینه اضافی که غیر از دستمزد برنامه نویسی است آماده یو قالب ها ، نمادهای اعتماد، درگاه پرداختغاتی، اس اس ال، تبلنهمدا یها نهی ، هز پروژه یمرکز   و هاست  اجاره ساالنه سرور یها نهی هز  نی( تام2/5

 بر عهده کارفرما خواهد بود.  

 پروژه برعهده کارفرما خواهد بود.  یو راه انداز  تی مجوزات الزم جهت فعال هیاخذ و ته تی( مسئول3/5

، رانیا  یاسالم یخارج از جمهور   ایدر داخل    یدولت ریو غ  یدولت ی، نهادها و ارگانهاسازمانها  ای  یحقوق  ا ی  یقیاشخاص حق  ر یبه سا  کارفرما  یقرارداد از سو  نیارائه محصوالت ا  ا یفروش    یهرگونه مشارکت بر رو  یاجرا(  4/5

 .نشده است  ینیب  شیقرارداد حاضر پ درمورد   نیو ا باشدیمنوط به عقد قرارداد مشارکت و توافق جداگانه م

 ناظر   اراتی و اخت( تعهدات ۶ ماده

، لذا خواهند بود   مانکاریکارفرما و پ  نیب  یپل ارتباط   شانیباشد و ا  یقرارداد م  نیبه عهده ناظر ا  تیمسئول  نیشده و ا  نییمباشر تع  مانکاریکارفرما و پ  نیالزم و انتقال اطالعات مربوطه في ماب  یها  ی( جهت هماهنگ1/6

 قرارداد خواهد بود. نیطرف فیاز وظا شانیبا ا یهمکار 

 ندهیخصوص نما  نیدر ا  شانینافذ بوده و ا  مانکاریاز جانب کارفرما بر پ  شانیاعمال نظر ا  نیباشد، بنابرا  یبر عهده ناظر م  موارد مندرج در قراردادانجام مراحل پروژه با    قیانجام پروژه و نظارت و تطب  شرفتیپ  دیی( تا2/6 

 کارفرما خواهند بود.  اری تام االخت

 ی فر یک یها تیمسئول وشده  یدر امانت تلق انتیاز آنها بدون اذن کارفرما خ گریآنها با هر نوع استفاده د یامانت خواهد بود و افشا شانیمحرمانه و نزد ا زی ناظر قرارداد ن ی( اسرار و اطالعات پروژه و خود کارفرما برا3/6

 عهده دار خواهند بود.  زیامر را ن نیا

 ناظر خواهد بود.   فیاز وظا زیپسوردها و تمام موارد مربوط به پروژه و ارائه آنها به کارفرما ن  اعم از ارائه مانکاریتمام مراحل پروژه و تعهدات پ افتی( در 4/6

 ( مبلغ قرارداد  ۷ماده 

تومان وجه رایج ایران از                       ریال معادل                     به ازای دستمزد برنامه نویسی و مبلغ  رانیا جی تومان وجه را                          معادل   الیر                          کامل یاجرا ی( مبلغ کل قرارداد برا1/7

 خواهد بود.                           بابت 

 خواهد شد.  نییتع نیبصورت توافق طرف باشدی( م یوستیشرح خدمات پ که خارج از موضوع قرارداد ) داریخر  یسفارش  یماژول ها یساز  ادهیو پ یطراح نهیهز ( 2/7

تومان وجه رایج ایران به عنوان                            تومان وجه رایج ایران به عالوه کل هزینه جاری معادل                ریال به حروف                    پنجاه درصد از کل مبلغ مربوط به دستمزد طراحی قرارداد معادل ( 2/7

 همین قرارداد مشمول دیرکرد به ازای هر روز خواهد شد.  2/5خواهد شد و در صورت دیرکرد مطابق با بند در همان روز و ساعت به پیمانکار پرداخت د قرارداد عق و روز در زمانپیش پرداخت قرارداد 

 درصد از کل پروژه را شامل می شود 50که از لحاظ فنی  پروژه ) پنجاه درصددر زمان اتمام ج ایران تومان وجه رای                ریال به حروف                سی درصد از مبلغ کل قرارداد مربوط به هزینه طراحی معادل ( 3/7

 ( و تحویل کامل آن به کارفرما باید به پیمانکار پرداخت شود.

توسط روزه پروژه  ۱۰ یشیدوره آزما یکل قرارداد بعد از انفضا غ مبل یاز بابت الباقتومان                 ف ریال به حرو                 مبلغ  ی معادلسبیست درصد از کل مبلغ قرارداد مربوط به دستمزد طراحی و برنامه نوی (4/7 

 پرداخت خواهد شد. در همان روز تحویل  مانکاریکارفرما به پ

 و در صورت تمایل برای پشتیبانی پروژه قراردادی جداگانه تنظیم و امضا گردد.  انجام خواهد شد گانیبوده و به صورت کامال را مانکاریساله از پروژه، خدمات پس از فروش پ کی یبانی( دوره پشت5/7

  ( حل اختالف۸ماده 

قابل   ییمراجع قضایا    نیالطرف  یمتخصص مرض  قی، از طر دیبوجود آ  نیما ب  ی، فآن  یدر اجرا  ایقرارداد و    نیو هرگونه اختالف که در مواد ا  باشدیم  رانیا  ی اسالم  یو مقررات حمهور   نیتابع قوان   ثیقرارداد از هر ح  نیا

 . باشدی هر دو طرف الزم االجرا م یبرا یو یبوده و را یبررس

 ر یی، تغ، مکمل، متمم هی ( اصالح۹ماده 
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 خواهد بود.   سریقرارداد م نیها صرفا با جلب توافق طرف وستیمکمل به قرار داد و پ ایبه الحاق هر گونه متمم  ازین ایمربوطه و  یها وستیو پ  ردادقرا نیاز ا یدر مواد  رییتغ ایهر گونه اصالح  (1/9

به   ی، مراتب را بطور کتبالزم بداند  پیمانکار  یرا از سو  یشتر ی ، ارائه خدمات بقرارداد  نیخارج از موضوع ا  ایقرارداد و    نیموضوع ا  یمحصول نرم افزار   تیوضع  لیو بهبود و تکم  یساز   نهیبه یبرا  کارفرما  کهیدر صورت(  2/9

 . خدمات مذکور خواهد بود  یمکلف به اجرا پیمانکار، شده نییکار تع شیمعادل افزا یقرارداد به مبلغ هیالحاق میو تنظ ازی موردن اتی ملع شیبر افزا یمبن  نیطرف یاعالم و پس از توافق کتب پیمانکار

  ی، اجراحاصل نگردد   نیطرف  ی درصد حجم کل قرارداد از سو  20در حد کمتر از    اتیعمل  شیدر خصوص افزا  یکتب  ینیتوافق طرف  ایدرصد کل حجم قرارداد بوده و    20از    شتریب   کارفرما   ازیمورد ن   راتییتغ  که یدر صورت  -2-8

 حاضر نخواهد بود. قرارداد طهیبوده و در ح  یعقد قرارداد جداگانه ا ازمندیه ناعالم شد راتییتغ

 ( فسخ قرارداد ۱۰ماده 

 ذکر خواهد شد.   یکه در آت یطینخواهد بود مگر در شرا ریقرارداد امکان پذ نیاز طرف کیهر  یقرارداد از سو کجانبهی( فسخ 1/10 

  ی با توافق کتب نیآنان در زمان مزبور تا رفع حادثه نخواهد بود و طرف تی، موجب مسئولتعهدات آنها گردد یکه مانع از اجرا نیقابل اجتناب و خارج از اراده طرف ریو غ ی نیب شیقابل پ ریغ ی( بروز هرگونه حادثه خارج2/10

  د یجد  نی، قوانیعیطب  یایشامل بال  تواندیموارد م  نی. انخواهند داشت  گریکدینسبت به    ییگونه ادعا  چیه  نیاز طرف  چیه  طیشرا  نیدر صورت بروز ا  ست ا  یهی. بدندیفسخ قرارداد اقدام نما  ای  دینسبت به تمد   توانندیم

، وقفه ، اعتصابیحادثه جد ای، زلزله ، انفجارلی، سیش سوز ، آت امیق ای، شورش یداخل، جنگ ، حمله دشمنمترقبه  ری، حوادث غرانیا یاسالم یجمهور  هی عل یخارج یمهای، تحر موضوع قرارداد گردد یالوضع که مانع از اجرا

 .دست باشد  نیاز ا یموارد ایخارج از کنترل بوده  قتی که در حق  گرید لیهر دل ای یمعضالت کارگر  ایدر کار 

 . خواهد بود نیالطرف یو داور مرض پیمانکار ندهی، نماکارفرما ندهیمتشکل از نما یئتیفورس ماژور بعهده ه صی: تشخ تبصره

عالوه بر فسخ  توانیتعهدات خود خواهند داشت و پس از آن م یفایا یابالغ و آن طرف ده روز مهلت برا شانیرا به ا یمراتب تخلف و گریدر موعد مقرر به تعهدات خود عمل نکنند طرف د نیاز طرف کی( چنانچه هر 3/10

 مطالبه کرد. را خسارات وارده هیقرارداد، کل کطرفهی

 یاز سو  ی، قرارداد با اعالم کتبکارفرما  بی و تصو  نیالطرف  یداور مرض شنهادی، بنا به پقرارداد نباشد  نیا  طیو به اعتراف خود قادر به انجام تعهدات طبق شرا  نیالطرف  یداور مرض  صیبنا به تشخ  پیمانکار  کهیدر صورت  (3/10

 .دیرا پرداخت نما داریخسارات وارده به خر  هیموظف است کل پیمانکارو  گرددیفسخ م کارفرماو  پیمانکار

 .دیموضوع قرارداد را متوقف نما شبردیپ ایقرارداد را فسخ و  یقبل یمجاز خواهد بود با اعالم کتب پیمانکار، ، انجام نشود7مربوطه به ماده  یتعهدات خود را به انجام نرساند و پرداختها کارفرما کهیدر صورت (4/10

 چیالبه هحق مط  کارفرمابوده و    پیمانکار  تیاعالم فسخ در مالک  خیتا تار   پیمانکاراسناد بهادار پرداخت شده به    ای  ی وجوه نقد  هی، کل(  پیمانکار یا کارفرماقرارداد )    نیطرف  ی فسخ قرارداد از سو  یدر صورت اعالم کتب  (  5/10

 . انجام دهد پیمانکارپرداخت تا زمان اعالم فسخ را با  نیکار انجام شده از آخر  زانیحساب کامل بابت م هیمذکور تسو خیمکلف خواهد بود تا تار  کارفرما نی. همچننخواهد داشت یا نهیزم چیرا در ه پیمانکاراز  یوجه

 قرارداد   طیشرا ریسا (11ماده 

 .( انجام شوند افتیدر  هیدیتائ افتینمابر ) با در  ای(  افتیدر  دی) با اخذ رس یکیبصورت پست الکترون ایبصورت مکتوب و  توانندیقرارداد م نیها و مکاتبات ا هیاطالع هیکل (1/11

 .باشندیم رییباشد قابل اصالح و تغ دهی دو طرف رس یکه به امضا یآن صرفًا با توافق کتب ی، منجمله متمم ها قرارداد نیمفاد و مندرجات ا (2/11

منعقد شدند کنار    نیطرف  نیبا توجه به موضوع قرارداد که قباًل ب  یو کتب  یاعم از شفاه  یقبل  یدادهارقرا  هیرود و کل  یبه شمار م  نیطرف  نیقرارداد کامل ب  کیآن ( بمنزله    مهی ضم  یمتمم ها  هیقرارداد ) بهمراه کل  ن یا  (3/11

هر گونه   ا ی  در یبگ   دهیاز قرارداد را ناد یضمنًا مفاد  ایصراحتًا    نی از طرف  یکیو کتبًا اعالم گردد. چنانچه    نیطرف  یبا امضا  نکهی، مگر استین رییقابل اصالح و تغ   وشده    یهمه موارد قبل  نیگز یقرارداد جا  نیو ا  شود یگذاشته م

 .باشدیقرارداد نم  نی مفاد ا ریتخلف سا ایاز آن بمنزله نقض  ینقض ناش

از   ک ی چی، هنیوجود داشته باشد. عالوه بر ا نیطرف یو با امضا  یکتب  یسند نهیزم نی در ا نکهی، مگر ادر نظر گرفت  ک یآنها را بعنوان شر  یستیو در قرارداد نبا  کنندیقرارداد مستقل از هم عمل م ن یا نیاز طرف کی هر  ( 4/11

 گر یبنام طرف د ایرا از طرف  یتعهد یبه گونه ا ایکارکنند،   نیوانمود به ا نکهیا ایباشند  گریطرف د ندهیکنند که بعنوان نما یسع نکهیا ای ندیعمل نما گریطرف د ندهیبعنوان نما یبطور ضمن  ای ماً یحق ندارند که مستق نیطرف

 باشند. ینم گریکارمند طرف د ای ندهیقرارداد بعنوان نما نیدر ا نیاز طرف کی چیو ه رندیبعهده بگ

 نخواهد شد.  ریتعب نیاز طرف یکیبه نفع  ای هیقرارداد در واقع عل  نیا ریشده است. هرگونه ابهام در تفس میو تنظ هیقرارداد مشترکًا و با کمک دو طرف ته  نیکه ا کنندیم دییتا نیطرف( 5/11

 وجود داشته باشد. یقرارداد توافق کتب نیطرف  نیب یگر یارز د یر یبکارگ یخاص برا  یمگر آنکه در موارد باشدیم رانیا الیقرارداد برحسب ر  نیا نیطرف نیب یپول یقرارداد و مبنا نیا یها یپرداخت هیکل( 6/11

 ( نسخ قرارداد  12ماده 

 شد.  مینسخه از آن تسل کی نیو به هر کدام از طرف دیآن امضا گرد نیو توسط طرف انعقاد                 محتوا و اعتبار در مورخه ثیاز ح کسانیبرابر و  نسخهدر سه  به همراه پیوست ماده و 12قرارداد در  نیا
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