
 شرکت کسریقرارداد طراحی سایت 
 

طبقه  42اشرفی اصفهانی، کوچه حیدری پالک به نشانی : تهران، خیابان  فشه اسمعیل زادهبناین قرارداد فی مابین خانم 

که از  h@gmail.com6banafایمیل   103داخلی   66381397ثابت  09302533890 ، شماره تماس 2اول واحد 

بعد از چهارراه _یاسالم یجمهور ابانیخ_تهرانبه نشانی:  شرکت تولی جاروبرقی کسریاین پس مجری نامیده میشود و 

که از این  021-66753533 شماره تماس 705یال701واحد  7طبقه _ومینیساختمان آلوم_به پل حافظ دهینرس_عصریول

 .گرددبه شرح و شرایط زیر منعقد می 28/07/1401پس کارفرما نامیده میشود، در تاریخ 

 

 موضوع قرارداد )نام پروژه( -1ماده 

  شرکتی بر پایه وردپرسسایت طراحی 

 هزینه اجرای پروژه -2ماده 

 

 توضیحات (تومانهزینه ) عنوان

  18.000.000 به زبان فارسی تیسا یطراحهزینه 

 در صورت درخواست مبلغ قرار داد %40 هزینه زبان دوم انگلیسی

 در صورت درخواست مبلغ قرار داد %40 هزینه زبان سوم عربی 

  18.000.000 هزینه کل

 نحوه پرداخت هزینه پروژه:

 50% از شروع پروژه شیپرداخت پ شیکل قرارداد به عنوان پ نههزی 

 %04 (کارفرمابه  سورس لیاز تحو شیپپروژه و  دییزمان قرارداد )پس از تا انیکل قرارداد در پا نههزی  

 10% هزینه کل به عنوان حسن انجام کار، پس از یک ماه 

 ( و شماره شبا سامان)بانک  6219861043013613 مبالغ ذکر شده به شماره کارت

IR170560080280003010478001  واریز گردد.بنفشه اسمعیل زاده  ( به نام سامان) بانک 

 زمان اجرای پروژه -3ماده 

 توضیحات روز کاری عنوان

  6 سایت تکمیل و طراحیزمان 

  6 بررسی کارفرما

  12 زمان کل

 

mailto:banaf6h@gmail.com


 روند اجرای پروژه -4ماده 

 (، توسط مجری شروع به اجرا خواهد شد.2پروژه یک روز بعد از واریز وجه پیش پرداخت )ماده  .1

( و راهنمایی برای 9درصورتیکه کارشناس طراحی سایت )مجری( نیاز به اطالعاتی بیشتر از شرح خدمات )ماده  .2

 داشته باشد، با کارفرما تماس خواهد گرفت. سایتساختن 

در صورتیکه کارفرما در بازه زمانی پروژه همه اطالعات الزم برای ساخت شاکله سایت را در اختیار مجری قرار  .3

ین امر باعث طوالنی شدن زمان قرارداد و عدم پرداخت تسویه حساب شد، پروژه لغو و پیش پرداخت نداد و ا

 مستردد نخواهد شد.

، کارفرما سایت را بررسی و تست کرده و درخواستهای خود را جهت تغییر و تکمیل سایتبعد از ارسال  .4

( برای مجری ارسال خواهد 3ماده ( و در زمان مانده از پروژه )9تصحیح در محدوده شرح خدمات )ماده 

 کرد. 

( درخواستهای ارسال شده توسط کارفرما را در محدوده شرح خدمات 3مجری در زمان مانده از پروژه )ماده  .5

 (، در سایت اجرا و به رویت کارفرما خواهد رساند. 9)ماده 

رفرما در محدوده شرح ( در صورتیکه درخواست های ارسال شده از طرف کا3در زمان پایان پروژه )ماده  .6

اجرا و به تایید ایشان رسیده باشد، کارفرما هزینه مانده پروژه را به حساب مجری واریز و  (9خدمات )ماده 

 اطالعات هاست و دامنه اصلی خود را برای بارگذاری و تحویل سورس به مجری ایمیل خواهد کرد.

برای  (9( و در محدوده شرح خدمات )ماده 3)ماده اگر درخواستی از طرف کارفرما بعد از زمان پایان پروژه  .7

 مجری ارسال شود، در زمان پشتیبانی بصورت رایگان انجام خواهد شد.

 

 روند تحویل پروژه -5ماده 

( و بعد از تایید سایت، مجری موظف به تحویل کل سورس و اکانت ادمین سایت 3در پایان زمان پروژه )ماده  .1

 به کارفرما می باشد.

و می بایست پیش از زمان اتمام پروژه خریداری و در انتهای  هاست و دامنه برعهده کارفرما می باشدخرید  .2

پروژه برای بارگذاری در اختیار مجری قرار گیرد. کارفرما میتواند برای انتخاب شرکت هاستینگ با مجری 

 مشورت کند.

درصورتیکه هاست خریداری شده توسط کارفرما دارای زیرساخت های مناسب برای نصب و اجرای پروژه را نبود  توجه :

، مسوولیتی افت کردیا بالفاصله بعد از بارگذاری، سرعت سایت روی هاست اصلی )کارفرما( پایین تر از سرعت سایت 

 یض هاست اقدام نماید.متوجه مجری نبوده و کارفرما می بایست نسبت به ارتقاء یا تعو

 بعد از بارگذاری سایت موارد زیر توسط مجری روی سایت اصلی انجام خواهد شد: .3

 )تنظیم افزونه کشینگ )بهبود سرعت 

 تنظیم افزونه امنیتی 

 تنظیم افزونه بهینه سازی تصاویر 

  تنظیم افزونهSEO 



 ( معرفی سایت و نقشه سایتsitemap( به )Search Console) 

  (6محتوا گذاری )ماده 

  (7آموزش )ماده 

  (8پشتیبانی )ماده 

 بعد از بارگذاری سایت، موارد زیر توسط کارفرما انجام خواهد شد: .4

  ارسال اکانتGmail ( به مجری برای تنظیمSearch Console ) 

 

 محتوا گذاری - 6ماده 

  ( بوده و 9حجم محتوا گذاری که مجری انجام خواهد داد، مطابق با ساختار سایت و شرح خدمات )ماده

درصورتیکه کارفرما نیاز به محتواگذاری بیشتری داشته باشد، زمان و هزینه اینکار توسط مجری محاسبه و به 

 کارفرما اعالم خواهد شد.

 و نامشروع بر اساس قانون جرائم رایانه ای و سایر قوانین  بعد از تحویل سایت درج هرگونه محتوای غیر مجاز

جاری حکومت جمهوری اسالمی ایران، توسط کارفرما غیرمجاز بوده و مجری هیچ مسئولیتی در این زمینه 

 .ندارد

  مندرج در امکانات عمومی سایت(:تعریف سئو استاندارد( 

o  استفاده از قالبSeo Friendly )... ریسپانسیو، دارای هدرتگ های استاندارد و( 

o .نصب، تنظیم افزونه سئو و آموزش به کارفرما بعد از تحویل 

o .ثبت سایت در گوگل سرچ کنسول و معرفی سایت مپ سایت به این سرویس 

ت کارفرما بعد از تحویل سایت، هنگام محتوا گذاری طبق آموزشهای ارائه شده محتوا خود را درج و تنظیما

سئو را در باکس افزونه سئو اعمال خواهد کرد. مجری در این پروسه کارفرما را همراهی و آموزش های الزم 

 را ارائه خواهد داد.

 

 آموزش :  - 7ماده 

 چت با کارفرما در ارتباط بوده و  یتلفن و اپ ها ل،یمیا قیاز طر یبانیموظف است در طول دوره پشت یمجر

 .الزم را ارائه دهد یآموزش ها

  ( پس از بارگذاری سایت در هاست کارفرما 2آموزش آنالین )ساعت 

 پشتیبانی :  - 8ماده 

 .بعد از بارگذاری و تحویل سایت روی هاست و دامنه اصلی کارفرما، دوره پشتیبانی شروع میشود 

 ( قید شده است.9بازه زمانی پشتیبانی در شرح خدمات )ماده 



  پشتیبانی، کارفرما درخواست های خود را از طریق  ایمیل به کارشناس طراحی سایت )مجری( ارسال در دوره

ساعت درخواست را پاسخ داده و تایید اجرای درخواست یا زمان اجرای  24کرده و مجری موظف است طی 

 درخواست را به کارفرما اعالم نماید.

  هنمایی کوتاه در مورد نحوه انجام درخواست بوده تا در کارفرما می بایست همراه با رامجری به پاسخ های

صورتیکه که کارفرما باز هم نیاز به همان تغییر داشت، براحتی از طریق پنل مدیریت سایت قادر به اجرای آن 

 باشد.

  ( در دوره پشتیبانی به رایگان انجام خواهد 9درخواست های کارفرما در محدوده شرح خدمات سایت )ماده

( یا درخواست تغییر کلی طرح سایت در 9ی درخواست های خارج از محدوده شرح خدمات )ماده شد. برا

 دوره پشتیبانی، زمان و هزینه اجرا توسط مجری محاسبه و به کارفرما اعالم خواهد شد. 

 

 و امکانات شرح خدمات - 9ماده 

)تجاری( و افزونه های رایگان یا پریمیوم )تجاری( طراحی سایت با وردپرس و ووکامرس همراه با قالب آماده پریمیوم 

 مورد نیاز اجرا میشود.

 شرح خدمات طراحی سایت

 طراحی سایت مشابه سایت گیاگالری به درخواست و سلیقه کارفرما 

 ورود مشتریان برای ثبت گارانتی 

 ورود پرسنل برای مقررات شرکت 

 فرم ثبت گارانتی با امکان بارگذاری فایل 

 برنامه نویسی سایتشرح خدمات 

 پکیج فوق شامل برنامه نویسی نمیباشد.

 امکانات عمومی سایت

 امکانات

 اجرای سایت با وردپرس و ووکامرس

  صفحه ساز گرافیکی

 پنل مدیریت پیشرفته

 تعریف انواع صفحات

 تعریف منو و زیر منو دلخواه

 وبالگ و مقاالت

 نظردهی کاربران

 گالری تصاویر و اسالیدر



 عضویت کاربران

 عضویت در خبرنامه

 معرفی شبکه های اجتماعی

 پشتیبانی و چت آنالین

 تعریف انواع محصول

 انواع دسته بندی محصول

 جستجو پیشرفته و فیلتر

 مقایسه محصوالت

 افزودن به عالقمندی

 پروفایل کاربری پیشرفته

 اتصال به درگاه های بانکی

 انواع روش های حمل و نقل

 فیلدهای دلخواه پرداخت

 فاکتور پیشرفته

 انواع کوپن تخفیف

 واکنشگرا )رسپانسیو(

 سئو استاندارد

 سپر امنیتی

 سپر ضداسپم

 افزایش سرعت و کشینگ

 بهینه سازی تصاویر

ادمین سایتآموزش   

محصول 10ورود اطالعات   

 

 توضیحات خدمات بعد از تحویل

 ماه 6 همراه با آموزش مستمر و امکانات( پشتیبانی )در محدوده شرح خدمات

 

 

 راهنمای کارفرما - 11ماده 

سایت های دارای امکان پرداخت اینترنتی در ابتدا شروع به فعالیت برای اتصال به شبکه بانکی  راهنمای درگاه بانکی:

می توانند از درگاه های واسط پرداخت استفاده کنند. این سرویس ها به ازای هر تراکنش درصدی را به عنوان دستمزد 

 زیر استفاده کنید  برداشت میکنند. برای ثبت درگاه واسط میتوانید از یکی یا هر دو سرویس



  : زرین پال/https://www.zarinpal.com 

  : پی/https://pay.ir 

نکته : این حساب کاربری )مانند حساب بانکی( کامال شخصی بوده و باید توسط صاحب حساب بانکی )کارفرما( ایجاد و 

 ثبت نام شود، سپس کد درگاه برای تنظیم در سایت برای مجری ارسال گردد.

کارفرما باالفاصله بعد از تحویل سایت میتواند اقدام به درخواست نماد الکترونیک )اینماد( کند تا قادر به دریافت درگاه 

ساب بانکی کارفرما واریز شده مستقیم بانکی شود. با استفاده از درگاه مستقیم بانکی پول هر تراکنش مستقیم به ح

و کارمزدی کسر نخواهد شد. درخواست اینماد میبایست توسط صاحب سایت )کارفرما(  از طریق  سایت 

/https://enamad.ir  ثبت گردد. در فرآیند دریافت اینماد هر موردی که مرتبط با سایت باشد )در محدوده زمانی

بعد از دریافت اینماد، کارفرما باید کد درگاه و نام بانک خود را برای تنظیم بانی( توسط مجری انجام خواهد شد. پشتی

 در سایت برای مجری ارسال کند.

کارفرما روی دامنه اصلی خود قادر به درخواست برای گرفتن کد درگاه بانکی )واسط با مستقیم( یا اینماد می توجه :  

 باشد.

و با توجه به نیازتان یکی از بسته های  ghttps://raychat.io/pricinبه سایت رای چت بروید  چت آنالین :راهنمای 

دلخواه را انتخاب کنید )برای شروع بسته رایگان توصیه می شود( بعد از ثبت نام و معرفی سایت، اطالعات کاربری یا 

 ت خود را برای فعال سازی افزونه چت ارسال کنید.توکن وبسای

 

 28/07/1401   تاریخ و امضاء مجری    تاریخ و امضا کارفرما  

 

 

 

https://www.zarinpal.com/
https://pay.ir/
https://enamad.ir/
https://raychat.io/pricing

