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 نام خدا اب

 وب سایت طراحیقرارداد 

 

----------------------------------------- به نشانی :  ---------------------این قرارداد فی مابین 

شورکت رایان سوعادت پیشتاز با نام   نامیده میشوود از یسووو      کارفرماکه در این قرارداد   -----------------

شرکت "که در این قرارداد   7 احد  4دارکوب به نشانی: تهران، سعادت آباد، سر  غربی، کوچه آریا، پالک  تجاری

 نامیده میشود از سوی دیگر با شرایط ذیل منعقد میگردد: "مجری

 موضوع قرارداد: -1

تهای قرارداد به شرح مندرج در قرارداد )   پیوس کارفرماانجام امور مربوط به برنامه نویووی   رراحی سایت  

 انجام خواهد پذیرفت .  مجری که جزء الینفک آن میباشد(   توسط شرکت

 مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت: -2

می ( به صورت خالص ریالمیلیون  سیصدریال) معادل  000/000/300مبلغ کل قرارداد جمعا معادل  -1/2

 باشد

  .به عنوان پیش پرداخت ریال( هنگام عقد قرارداد 000/000/50معادل )  – 2/2

 تایید گرافیک صفحه ا ل  ب سایتپس از ریال(  000/000/50معادل ) -3/2

 تایید رراحی گرافیسی صفحات داخلی  ب سایتپس از ریال(  000/000/50معادل ) -3/2

 سیوتم ثبت نام    ر د  ب سایتپس از تسمیل ریال(  000/000/50معادل ) -4/2

 سیوتم های سفارش  ب سایتپس از تسمیل ریال(  000/000/50معادل ) -5/2
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 تایید نهایی  ب سایت تسمیل بخش بازاریابی   پس ازریال(  000/000/50)معادل  -6/2

 : شرح موارد مورد نیاز وب سایت -3

 :زیربیمه ای با امسانات  ب سایت رراحی 

 ثالث شخص بیمه سفارش سیوتم

 بدنه بیمه سفارش سیوتم

 سیسلت موتور بیمه سفارش سیوتم

 سوزی آتش بیمه سفارش سیوتم

 زلزله بیمه سفارش سیوتم

 موافرتی بیمه سفارش سیوتم

 پزشسان موئولیت بیمه سفارش سیوتم

 عمر بیمه سفارش سیوتم

 درمان بیمه سفارش سیوتم

 خانگی حیوانات بیمه سفارش سیوتم

 بیمه اقواط   تمدید یادآ ر سیوتم

 اخبار بخش

  بالگ   مقاالت بخش

 سایت  ب داخلی صفحات   ا ل صفحه گرافیسی رراحی

 سایت  ب عضویت    ر د بخش

 ما با همساری بخش

 مربوره فرم همراه به ما با تماس صفحه رراحی
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 سایت  ب کاربران پانل سیوتم

 قوانین   شرایط بخش رراحی

 متدا ل سواالت بخش رراحی

 ما دریاره بخش رراحی

 سایت  ب بازاریابی سیوتم

 سازی  ب سایتایمن 

 پرداخت آنالین مشتریانسیوتم 

 ریوپانویو   سازگار با موبایلسایت رراحی 

 پانل کاربری  ب سایتآموزش 

 ها  یژگی   امسانات

 ما با تماس فرم •

 سایت  ب منوهای مدیریت قابلیت •

 سایت  ب صفحات محتوای مدیریت قابلیت •

 سایت  ب تصا یر مدیریت قابلیت •

 سایت  ب مطالب بندی دسته قابلیت •

 سایت  ب در اجتماعی های شبسه نمایش •

 تبلت   موبایل در نمایش سازگاری •

 سایت  ب مطالب در جوتجو قابلیت •

  مطالب لیوت بندی صفحه قابلیت •

  سایت  ب سرعت سازی بهینه •
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 ...(   صفحات دهی آدرس کدها،) جوتجو موتور برای سایت  ب سازی بهینه •

 پشتیبانی نحوه

 13 الی 9 ها شنبه پنج/  17 الی 9 ساعت از کاری ساعات در تلفنی صورت به •

 تیست سیوتم صورت به هفته در ر ز هفته ساعته 24 •

 :  کارفرماتعهدات  -4

 ارائه ارالعات مورد نیاز  ب سایت

 .میگردد تعیین کاری ر ز 90 مدت به پرداخت اریز پیش  تاریخ از : مدت زمان -5

 :شرکت مجریتعهدات  -6

 غیر به آن  اگذاری از   دانووته  محرمانه را ضوومیمه در موجود نامه شویوه  گردد می متعهد شورکت مجری 

 .نماید پیگیری را مراتب قانونی مراجع از تا بود خواهد قادر موسوه صورت این غیر در. نماید خودداری

پر ژه را پس از پایان پر ژه   توویه حواب مالی پر ژه به صورت منظم   کد نشده  شورکت مجری سوورس  

 در اختیار کارفرما قرار خواهد داد.

 ی حق فر ش   یا ارائه کدهای منبع برنامه نویوی را به غیر نداردرشرکت مج

 د   ارائه ننمایدشرکت مجری متعد می گردد برنامه ای با این ماهیت را برای اشخاص   موسوات دیگر تولی

 : حکیمیت و داوری -7

در صوورت بر ز اختال  در مرحله ا ل با گفتگو   در صورت عدم توافق مراتب از رریق مراجع قضایی کشور  

 اقدام خواهد شد.

نووخه که دارای اعتبار یسووان میباشند تنظیم گردیده    د در  پیوسوت های آن بند    8این قرارداد در  -8

 کلیه پیوست ها مهر   امضاء شده می باشند. است.
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