
 پی سی وبقرار داد پشتیبانی سایت 

 به نام خدا

 طرفین قرارداد

که از این پس کارفرما ---------- به نشانی اینترنتی :---------- فی مابين ---------- اين قرارداد در تاریخ
نامیده می  اجراییتیم که از این پس در این قرارداد  : p30web.orgبه نشانی اینترنی  پی سی وب  و از یک طرف نامیده می شود

 .شود، از سوی دیگر، طبق مقررات و شرایطی که در این قرارداد درج شده است، منعقد می گردد

 مشخصات نمایندگان طرفین -ماده یک 

  : اجراییتیم مشخصات  1-1

 ----------آدرس ایمیل :  /  ---------- : سمت / ----------نام نماینده :  / ----------- تیم :نام 

 -----------  :تلفن همراه/  ----------تلفن ثابت : 

  : مشخصات کارفرما1-2

 ----------آدرس ایمیل :  /  ---------- : سمت / ----------نام نماینده :  / --------- : شرکتنام 

 ----------  :تلفن همراه/  ----------تلفن ثابت : 

 .نماینده معرفی شده از سمت کارفرما تام االختیار می باشد و کلیه تاییدیه ها از طرف ایشان انجام می گردد ه :تبصر

 موضوع قرارداد - دوماده 

فنی و که از جانب کار فرما به تیم  ----------پکیج خدمات پشتیبانی سایت موضوع قرار داد عبارتست از انجام کلیه 
 ارجاع میگردد در حد مطلوب و به نحو احسن  اجرایی

 خدمات: - سهماده 

 موجود می باشد  1در وب سایت پی سی وب موجود می باشد و جزئیات پکیج در پیوست    ---------- کلیه خدمات پکیج 

 مبلغ حق الزحمه قرارداد - چهارماده 

-به صورت  ومانت---------- ( در یک زبان، مبلغ2با مشخصات ذکر شده در بند ) خدمات پشتیبانی سایتهزینه   -
  .میباشد ---------

- به صورت تومان---------- معادل به حروف تومان ----------بر اساس موارد فوق الذکر مبلغ کل قرارداد   -
  .میباشد---------

 مدت قرارداد - پنجماده 

و کاری ماه یک شامل پس از دریافت اطالعات کامل  ----------لغایت  ----------از تاریخ  مدت این قرارداد - 
  .روز کاری می باشد ----------به مدت 
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و نيز تحويل  تیم پشتیبانیاز سوى كارفرما به مبلغ کل قرار داد اجراى قرارداد منوط به پرداخت شروع زمان بندى  - 
  .اطالعات و مدارك مورد نياز جهت اجراى موضوع قرارداد میباشد

پس از پایان مدت قرار داد ، قرار داد به خودی خود فسخ می گردد ، لیکن چنان چه طرفین مایل باشند می توانند  -
 نسبت به تمدید آن برای مدتی معین اقدام نمایند

 شرایط پرداخت - ششماده 

  .پرداخت میگردد د قرارداد نقدا به تیم پشتیبانیمبلغ کل قرارداد در تاریخ عقدر قرار داد های ماهیانه  -
 در قرار داد های سه ماه ، شش ماه و یکساله امکان پرداخت به صورت ماهیانه نیز وجود دارد  -

 مراحل اجرای موضوع قرارداد -هفت ماده 

  .پرداخت شرایط 1بر اساس شرایط ذکر شده در بند  قرار دادمرحله اول پس از عقد قرارداد : پرداخت مبلغ   -

  .موضوع قرارداد و پشتیبانیمرحله دوم : دریافت اطالعات اولیه، نظرات و پیشنهادات مد نظر کارفرما در خصوص  -

و  و اجرایی تیم پشتیبانیتوسط ( شده و ماده پنج ) خدماترایط ذکر رار داد براساس شپیگیری مسائل قمرحله سوم :  -
  .به کارفرما گزارش ارائه

 و ارائه گزارش کار  اجراییو  مرحله چهار : انجام درخواست های کارفرما  توسط تیم  پشتیبانی -

 تیم پشتیبانیتعهدات  - هشتماده 

پشتیبانی سایت  رابطه با پشتیبانیمتعهد میگردد در صورت دریافت کلیه داده ها و موارد مورد نیاز در  تیم پشتیبانی  -
  .کارفرما تحویل نمایددر قرار داد ذکر نماید و پس از پایان مدت قرار داد به را تمامی موارد ،  سرام گرافیک

تیم پشتیبانی قرار میگیرد از سوی  تیم پشتیبانیر اختيار كلیه اطالعاتى كه توسط كارفرما به عنوان اطالعات محرمانه د -
  .موظف به حفظ و نگهدارى اطالعات داده شده می باشدمحرمانه تلقی میگردد و تیم پشتیبانی 

یا  کارفرمابه متعهد میگردد کلیه آموزش های الزم در خصوص بخش کنترلی سایت را طی یک جلسه  تیم پشتیبانی - 
  .ارائه نماید نماینده کارفرما

متعهد میگردد نام کاربری ، رمز عبور و آموزش کارکرد بخش کنترلی سایت را پس از تسویه کامل مبلغ  تیم پشتیبانی  -
  .قراردهدو یا کارفرما قرارداد تنها در اختیار نماینده کارفرما 

و یا امکانات انجمن ما مبنی بر افزایش متعهد میگردد، در صورت دریافت درخواست کتبی یا شفاهی کارفر تیم پشتیبانی  -
افزودن امکاناتی که در حین عقد قرارداد در نظر گرفته نشده و در بند موضوع قرارداد ذکر نگردیده، دستورات کارفرما را 

توجه به وجود در صورت صالحدید اجرا نموده و صورت حساب مجزا در این خصوص به کارفرما ارائه نماید. بدیهی است با 
، کارفرما از هزینه هر یک از درخواست های خود مطلع بوده و ملزم به پرداخت صورت پشتیبانی هزینه  ستم برآوردسی

 حساب الحاقی می باشد 

 تعهدات کارفرما - نهماده 
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قراردهد. بدیهی است در صورت  تیم پشتیبانیرا در اختیار  پشتیبانیکارفرما متعهد میگردد کلیه اطالعات مورد نیاز  -
به موقع موضوع قرارداد در مدت  انجامهیچگونه مسئولیتی در خصوص تیم پشتیبانی عدم تحویل اطالعات مورد نیاز، 

  .بر عهده نخواهد داشت قرار داد

ن حق الزحمه تیم مبلغ کل قرار داد به عنوا به هر دلیلی قرارداد را فسخ نماید، عقد قرار دادچنانچه کارفرما پس از   -
  .خواهد بود پشتیبانی

  .تحویل نماید تیم پشتیبانی( را به مراحل اجرای موضوع قرار داد) 2کارفرما متعهد میگردد کلیه موارد ذکر شده در بند  -

کارفرما موظف است در حفاظت از کلیه اطالعات امنیتی وب سایت که در اختیار نماینده آن شرکت قرار میگیرد کوشا  -
 مانند نرم افزار های  –اشد. در صورتی که نام کاربری و رمز عبور وب سایت در اختیار افراد غیر قرارگیرد ) به هر نحوی ب

Key logger  )... مسئولیتی در این خصوص بر عهده نخواهد داشت تیم پشتیبانیعدم رعایت نکات امنیتی و.  

کارشناسان امنیتی  ارائه میشود توجه نماید و در صورت عدم توجه تیم کارفرما موظف است به کلیه نکاتی که توسط  -
 گونه مسئولیتی در قبال آن ندارد پشتیبانی هیچ

 فورس ماژور - ماده ده

درموارد فورس ماژور بروز شرایط اضطراری، مانند جنگ اعالم شده یا نشده، اعتصاب های عمومی، شیوع بیماری های 
یان های غیر عادی، خشکسالی های بی سابقه و همچنین آتش سوزی های دامنه دار، طوفان و واگیردار، زلزله، سیل و طغ

حوادث مشابه که انجام قرارداد حاضر را برای یکی از دو طرف غیر ممکن سازد، یکی از طرفین قرارداد می تواند پایان 
  .قرارداد را به طرف دیگر اعالم نماید

  ** طرفین سبب خیر و برکت گرددامید است این قرارداد برای  **

 نسخ - یازدهماده 

تایید و امضای نمایندگان کارفرما و طراح رسید و اعتبار آن از تاریخ عقد  دوازده ماده و سه نسخه بهاین قرارداد در 
  .میباشد تا پایان قرار دادقرارداد 

 ---------- تاریخ عقد قرار داد :

 ----------شماره قرار داد : 

 :کارفرما                                                         : تیم اجرایی

 

 

 


