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 بسمه تعالی
 یبه نشان ................آقای  نیب مایف ..................... خیوافقتنامه در تارت نیا

سو  كیاز  شودیم دهیپس كارفرما نام نیكه از ا ...................................................... و شماره تماس 
كه در  یطیطبق مقررات و شرا شودیم دهینام یپس مجر نیكه از ا www.tvtd.ir ایده یطراح گروهو 

 .گرددیدرج شده است منعقد م توافقنامه نیاسناد و مدارك ا
 یو شرح خدمات مجر توافقنامهموضوع ( ۱ ماده
فروشگاه  و   wordpressمحتوای  تیریمد ستمیس نصب با استفاده از یفروشگاه تیسا یطراح

woocommerce   های زیر؛ با قابلیت تم فروشگاهی پیکربندیو 
  /چندفروشندگیامکان   /یو محصول مجاز یکیزیمحصول ففروش  /بندی و تعریف محصوالتدسته

و  محصوالت نمودارهای تغییرات قیمت داشتن /در سایت پیشنهاد لحظه ای و شگفت انگیز محصوالت
 واکنشگرا  /پیگیری سفارشات /پرداخت آنالین  /تهیه صورتحساب /همآنها در کنار امکانات مقایسه 

  /و گوشی همراهو تبلت ن در دسکتاپ بود
   irدامنه یک و پک گیگ فضا از پنل پارس2خرید هاست 

 های پیشنهادی: ......................................................................دامنه
 پرداخت ی( جدول زمانبد2 ماده
 و امضا توافقنامه در زمان ثبت سفارش سایت مبلغدرصد 60
 ماده سازی سایت جهت عضویت خریداران و درج محصوالتآدرصد همزمان با 20
 آنالین فروشدرصد همزمان با اتمام کار سایت و امکان 20

 توافقنامه( مبلغ ۳ ماده
 مرحله به شماره شبا زیر پرداخت می گردد. 3که طی  باشد یم ریال میلیوندویست : توافقنامه مبلغ

IR320180000000003602548863 به نام عباس هنجنی باقری 
 (دباشیبر عهده کارفرما م یکسورات قانون هیپرداخت کل)  

 توافقنامه( مدت ۴ ماده
 یمدرصد هزینه 60پرداخت  و ازیموارد مورد نپس از امضا، ارسال  یروز کار 60 توافقنامه نیا مدت

 .باشد

و نيز  یمنوط به پرداخت پيش پرداخت از سوى كارفرما به مجر توافقنامهزمان بندى اجراى  شروع
 .باشد یمسایت مدارك مورد نياز جهت اجراى تحويل اطالعات و 

تر شدن زمان  یتواند منجر به طوالن ی، مطراحی ایدهگروه  یکار یاخالل در برنامه ها جادیدر ارسال موارد به جهت ا ریتاخ)
 (.آن بر عهده کارفرما است تیباشد که مسئول نامهتوافق

 توافقنامهموضوع  ی( مراحل اجرا۵ ماده
 به مجری ثبت دامنه ازی: ارسال اطالعات مورد نامضا توافقنامه پرداخت و اول پس از مرحله
 و فروشگاه محتوا تیریمد ستمی: نصب سدوم مرحله

 مرحله سوم: پیکربندی فروشگاه و نصب قالب و افزونه های مورد نظر و تنظیمات امنیتی وردپرس
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اندازی سایت جهت راه سپس هزینه سایت از سوی کارفرما ودرصد باقی  20پرداخت چهارم:  مرحله

  و درج محصوالت خریداران عضویت

 محصول اولیه( 5) تیوب سا یبر رو هین مطالب اولقراردادپنجم:  مرحله
  نهاییددرص 20و تسویه  و پنل به کارفرما فروشگاه اینترنتی لیششم: تحو مرحله

 ی( تعهدات مجر۶ ماده
 را حداکثر توافقنامهموضوع  از،یداده ها و موارد مورد ن هیکل افتیگردد در صورت در یمتعهد م یمجر

 .دینما لیبه کارفرما تحودر مدت زمان ذکر شده 
را در صورت عدم تداخل  تیسا یطراح یبرا توافقنامهشده در  نییموارد تع هیموظف است کل یمجر

 .به شکل کامل انجام دهد نگیهاست ماتیبا تنظ
 .کارفرما است یموظف به حفظ اطالعات محرمانه کارفرما که در سفارش ارسال شده از سو یمجر
 تیوب سا یاطالعات کاربر یحاو لیفا کیبه کارفرما  تیوب سا لیموظف است در زمان تحو یمجر

 .دهد لیتحو یرا به مشتر
 ( تعهدات کارفرما۷ ماده

را در ابتدا به صورت  یمجر ازیمورد ن یها یها و اطالعات و دسترس نهیهز هیشود کل یمتعهد م کارفرما
ها، به علت اختالل در  یاطالعات و دسترس نیبه موقع ا لیدهد. در صورت عدم تحو لیکامل به او تحو

 نیا تیخواهد کرد و مسئول دایپ شیخدمات افزا نی، زمان انجام اگروه طراحی ایده یکار یبرنامه ها
 .باشد یموضوع تنها بر عهده کارفرما م

منتشر  گروه طراحی ایده غاتیو تبل یطراح میت انیحق دارد نام کارفرما را به عنوان مشتر یمجر
 .دینما

 شیبه نما تیخود را به عنوان طراح وب سا نکینام و ل تیحق دارد در بخش فوتر وب سا یمجر
بخش را نخواهد داشت و در صورت  نیاجازه حذف ا یسال پس از طراح کیبگذارد. کارفرما حداقل تا 

گروه طراحی به عنوان جبران خسارت به  توافقنامهکل  نهیدرصد هز ۵۰مورد موظف به پرداخت  نیانجام ا
 راتییسال تغ کیاز  شیرا پ تیوب سا یطراح یکه مشتر یموضوع تنها در صورت نیبود. ا اهدخو ایده

 .باشد یدرصد( بدهد بالمانع م ۷۰از  شی)ب یاساس
شرکت  ای میاست اجازه نخواهد داشت نام فرد، ت افتهین رییتغ تیوب سا یکه طراح یتا زمان کارفرما

 .خود مطرح کند تیرا به عنوان طراح در سا یگرید
ملزم به  د،یفسخ نما یارا در هر مرحله توافقنامه یلیچه کارفرما پس از سفارش، به هر دل چنان

 .خواهد بود ی( به مجرتوافقنامهمندرج )مبلغ حق الزحمه  توافقنامهپرداخت مبلغ کل 
به صورت  توافقنامهباشد و مبلغ  یبر عهده کارفرما م توافقنامهمبلغ  یکسورات قانون هیکل پرداخت

 .باشدیم یبه مجر یاسناد پرداخت هیکل لیگردد و کارفرما موظف به تحو یپرداخت م یخالص به مجر
خدمات ارائه شده از  یو اختصاص یو مقررات عموم نیقوان هیکل رشیخدمات به منزله پذ سفارش

 یعواقب ناش هیباشد و کل یو مقررات م نیقوان نیا هیکل تیباشد. کارفرما موظف به رعا یکارفرما م یسو
 .باشد یموارد بر عهده کارفرما م نیاز عدم مطالعه از ا
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مرحله و بر اساس درخواست سفارش به  کیرا در  یاطالعات درخواست هیموظف است کل کارفرما
 دییدر چند مرحله مورد تا ایو  یخارج از فرم سفارش درخواست یدهد. ارسال موارد درخواست لیتحو یمجر

 .ارسال شده است شانیا یاست که در مرحله اول برا یموارد یموظف به اجرا ینبوده و مجر
 یرا به مجر رییگونه درخواست تغ چی، کارفرما هتوافقنامه ۵در ماده از مرحله ششم مندرج  پس

 .نخواهد داد
 ( فورس ماژور۸ ماده

 :عمل خواهد شد ریز بیبه ترت یاضطرار طیفورس ماژور بروز شرا درموارد
تواند  یممکن سازد، م ریاز دو طرف غ یکی یحاضر را برا توافقنامهانجام  یاضطرار طیگاه بروز شرا هر

که تا  یموارد هیاخت کلکارفرما موظف به پرد طیشرا نی. در ادیاعالم نما گریرا به طرف د توافقنامه انیپا
درصد  30 زانیاز م مترباشد. در صورت آنکه موارد انجام شده ک یاو انجام شده است م یآن زمان برا

 .باشد یبه کارفرما م نهیمانده هز یموظف به پرداخت باق یپرداخت باشد، مجر
 توافقنامه( فسخ ۹ ماده

 .باشد یقابل فسخ م ریشده و تنها در مورد ز یاز نوع الزم تلق نامهتوافق
 .باشد یم ریتنها در صورت بروز موارد اعالم شده در ماده فورس ماژور امکان پذ توافقنامه فسخ

 .باشد یم نامهتوافق، موظف به پرداخت مبلغ کامل توافقنامهدر صورت فسخ  کارفرما
  توافقنامه دی( تمد۱۰ ماده
 .باشد یمجاز م توافقنامه نیا دیتمد
 گروه طراحی ایدهو مقررات  نی( قوان۱۱ ماده

 ریبه شرح ز نیقوان نیباشد. ا یم یبر عهده مشتر گروه طراحی ایدهو مقررات  نیقوان هیکل تیرعا
 :باشند یم

 .خدمات وجود ندارد نیا لیتحو ایسفارش، آموزش و  یبرا یجلسه حضور امکان
 .باشد یم کارفرما به نمایندهآموزش  ساعت 2 خدمات شامل نیا
درصد  30 اول بصورت یکسال و برای تمدید پشتیبانی باشد می یبانیپشتماه  6خدمات شامل  نیا

 در نظر گرفته خواهد شد.مبلغ توافقنامه 
 ایبوده و درخواست آموزش و  یبا اصطالحات و موارد اعالم شده در گزارش بر عهده مشتر ییآشنا

 .نخواهد داشت گروه طراحی ایده یموارد را از سو نیا حیتوض
باشد. هر مشاوره  یم توافقنامهو وصول مبلغ  ازیپس از ثبت سفارش، ارسال اطالعات مورد ن مشاوره

جهت مشاوره موظف به  شتریبه زمان ب یمشتر ازیباشد و در صورت ن یم قهیدق ۳۰حداکثر مدت  یبرا
 یتلفن رتشده و تنها به صو نییباشد. مشاوره در زمان تع یخدمات م نیا یجداگانه برا نهیپرداخت هز

  .باشد یم ریامکان پذ
باشد، مگر آنکه بر اثر  یم گروه طراحی ایدهدر طول دوره انجام خدمات بر عهده  تیوب سا تیامن

 تیسا یدوره بر رو نیدر ا یراتییکارفرما تغ یاز سو یفرد ایو سرور بوده و  نگیمشکالت مربوط به هاست
 .اعمال کرده باشند نگیو هاست
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 یگریافراد د یرا برا نگیبه پنل هاست یصورت آنکه در طول دوره انجام خدمات کارفرما، دسترس در
آمده بر عهده  شیو مشکالت پ یتیباز کند، موارد امن گروه طراحی ایده اتغیو تبل یطراح میبه جز ت

 .در قبال آنها نخواهد داشت یتیگونه مسئول چیه گروه طراحی ایدهکارفرما بوده و 
 شی)پ یکیزیارسال خواهد شد و ارسال آن به صورت ف یمشتر یبرا PDF لیبه صورت فا نامهتوافق

 .و پس از امضا( وجود ندارد
 .ردیگ یقرار م تیوب سا یبر رو یمجر یاعالم شده از سو نشیو بنا به چ هیاول محصول ۵ حداکثر
 ۵را در مرحله اول از ماده  گروه طراحی ایده ازیو اطالعات مورد ن هیموظف است مطالب اول کارفرما
 .دهد لیآماده و تحو توافقنامه

محاسبه خواهند شد و  یینها راحی ایدهگروه ط یاطالعات ارسال شده در زمان سفارش از سو هیکل
 .موارد وجود ندارد نیدر ا رییامکان تغ

نماد اعتماد  افتیموارد مربوط به در هیباشد، کل نیشامل پرداخت آنال تیصورت آنکه وب سا در
گونه  چیه یمورد نظر بر عهده کارفرما بوده و مجر ینماد ها ریسا ایو  یدرگاه بانک افتیدر ک،یالکترون
 .موارد ندارد نیدر قبال ا یتیمسئول

به  کیماده در دو نسخه  که هر  ۱۱)به حروف( ............................... در  خیدر تار نامهتوافق نیا
و  ی................................. به سمت مجر یو به امضا میدارند تنظ کسانیاعتبار  ییتنها

  .دی..... به سمت كار فرما رس..........................
 

 یمجر یکارفرما                                        امضا یامضا


