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 نامهتفاهمطرفین 

که از این پس کارفرما نامیده می شود،   ..………………………..…   فی مابین ..………………………..…    در تاریخ نامهتفاهماین 

طراح نامیده می شود، از سوی دیگر، طبق مقررات و  نامهتفاهمکه از این پس در این  ..………………………..…    از یک طرف و

 .درج شده است، منعقد می گردد نامهتفاهمشرایطی که در این 

 

 مشخصات نمایندگان طرفین 1

 : مشخصات طراح 1-1

 ..………………………..…   تلفن ..………………………..…   آدرس ایمیل ..………………………..…   نام 

 : مشخصات کارفرما1-2

 ..………………………..…    سمت  ..………………………..…    نام نماینده  ..………………………..…    نام شركت

 ..………………………..…   تلفن همراه  ..………………………..…   تلفن ثابت  ..………………………..…   آدرس ایمیل

 .االختیار می باشد و کلیه تاییدیه ها از طرف ایشان انجام می گرددتبصره _ نماینده معرفی شده از سمت کارفرما تام 

 

 نامهتفاهمموضوع 2

 " ضمیمه شده می باشد. سفارش وب سایتدرج شده در " فرم  طراحی وب سایت کارفرما با مشخصات -

 

 نامهتفاهممبلغ حق الزحمه  3

 .تومان میباشد  ..………………………..…  لایر معادل )به حروف(  ..………………………..…  نامهتفاهممبلغ کل  -

 

 نامهتفاهممدت  4

 .(  روز کاری می باشد35) ..………………………..…  جهت ارائه طرح اولیه پس از دریافت اطالعات کامل به مدت نامهتفاهممدت این  -

 .( روز کاری می باشد3)  ..………………………..…  زمان بررسى و اظهارنظر و تایید نمونه اولیه توسط كارفرما حداكثر به مدت -

روز کاری می ( 45) ..………………………..…  پس از تایید توسط کارفرما حداكثر نامهتفاهممدت زمان تحویل نهایى موضوع طراحی  -

 .باشد

 محاسبه جریمه لایر ..………………………..… تاخیر روز هر ازای به نامهتفاهم موضوع اجرای در گرافیک ح طرا تاخیر درصورت -

 .شد خواهد کسر پرداخت سوم ی مرحله در و شده

 .است تمدید قابل نامهتفاهم مدت طرفین باتوافق نگرفت، قرار کارفرما قبول مورد طراح پیشنهادات ،نامهتفاهم در شده تعیین زمان در اگر -

منوط به پرداخت پیش پرداخت از سوى كارفرما به طراح گرافیك و نیز تحویل اطالعات و مدارك مورد نیاز  نامهتفاهمشروع زمان بندى اجراى  -

 .میباشد نامهتفاهمجهت اجراى موضوع 

ئه شده تلقی شده و مبلغ پیش پرداخت به عنوان حق در صورت طوالنی تر شدن زمان بررسی و تایید کارفرما، به منزله عدم تایید طرح های ارا -

 .الزحمه طراح در نظر گرفته می شود



 

 شرایط پرداخت 5

 .نقدا بعنوان پیش پرداخت به طراح پرداخت میگردد نامهتفاهمدر تاریخ عقد  نامهتفاهماز مبلغ کل  30%

 .رح به طراح پرداخت میگرددپس از تحویل طراحی اولیه و تایید اولیه ط نامهتفاهماز مبلغ کل  40%

 .پس از تایید نهایی طرح به طراح پرداخت می گردد نامهتفاهمباقی مانده از مبلغ کل  30%

 

 نامهتفاهممراحل اجرای موضوع  6

 .) شرایط پرداخت( 5پرداخت مبلغ پیش پرداخت بر اساس شرایط ذکر شده در بند  : نامهتفاهممرحله اول پس از عقد  -

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

 .توسط طراح و ارائه به کارفرما نامهتفاهممرحله سوم : طراحی اولیه موضوع طراحی  -

 . حله چهارم : تایید یکی از طرح های اولیه ارائه شده و یا اعمال نظر کارفرما در خصوص یکی از طرح های ارائه شدهمر -

 .مرحله پنجم : اعمال تغییرات احتمالی کارفرما بر روی طرح های اولیه ارائه شده توسط طراح و تایید نهایی طراحی اولیه -

 .) شرایط پرداخت ( به طراح 5بر اساس شرایط مندرج در بند  نامهتفاهممرحله ششم : پرداخت مرحله دوم مبلغ  -

 .مرحله هفتم : تحویل کلیه اطالعات تکمیلی )از قبیل متون، تصاویر، لوگو و ...( مورد نیاز طراحی توسط کارفرما -

 .توسط طراح نامهتفاهممرحله هشتم : تکمیل و ارائه نهایی موضوع  -

 نامهتفاهمظر و تغییرات نهایی کارفرما در نحوه جایگذاری اطالعات )حداکثر تا یک مرحله( و سپس تایید نهایی موضوع مرحله نهم : اعمال ن -

 . توسط کارفرما

 .) شرایط پرداخت( به طراح 5بر اساس شرایط مندرج در بند  نامهتفاهممرحله دهم : پرداخت مرحله سوم مبلغ  -

بر روی هاست و دامنه کارفرما، ارائه نام کاربری و رمز عبور کنترل پنل وب سایت به نماینده  نامهتفاهمتحویل نهایی موضوع  مرحله یازدهم : -

 .نامهتفاهمکارفرما و پایان 

 

 تعهدات طراح 7

در مدت زمان ذکر شده در بند مدت را  نامهتفاهمطراح متعهد میگردد در صورت دریافت کلیه داده ها و موارد مورد نیاز در طراحی ، موضوع  -

 .به کارفرما تحویل نماید نامهتفاهم

یک از طرح ها، مجددا  از صفحه اصلی را طراحی و به کارفرما تحویل نماید. در صورت عدم تایید هیچ نمونه 2طراح متعهد میگردد حداکثر تا  -

ر صورت عدم تایید مرحله ثانویه طراحی شده، مبلغ پیش پرداخت که طراحی و به کارفرما تحویل نماید و د نمونهروز کاری یک  7ظرف مدت 

تلقی خواهد شد. بدیهی  نامهتفاهممیباشد به عنوان حق الزحمه طراح در نظر گرفته شده و این امر به منزله پایان  نامهتفاهم% از مبلغ کل 30معادل 

 .از ایده ها و طرح های ارائه شده توسط طراح را ندارداست در صورت عدم تایید هیچ یک از طرح ها، کارفرما حق استفاده 

اح كلیه اطالعاتى كه توسط كارفرما به عنوان اطالعات محرمانه در اختیار طراح گرافیك قرار میگیرد از سوی طراح محرمانه تلقی میگردد و طر -

 .گرافیك موظف به حفظ و نگهدارى اطالعات داده شده می باشد

 .تنها در اختیار نماینده کارفرما قراردهد نامهتفاهمرمز عبور را پس از تسویه کامل مبلغ  ونام کاربری طراح متعهد میگردد  -

 .وب سایت به صالحدید طراح میباشد و مجری در نهایت باید خروجی صحیح و بدون هیچگونه ایرادی را دریافت نمایدطراحی نحوه اجرا و  -

 طراح متعهد میگردد، در صورت دریافت درخواست کتبی یا شفاهی کارفرما مبنی بر افزایش تعداد صفحات وب سایت و یا افزودن امکاناتی که در -

ذکر نگردیده، دستورات کارفرما را در صورت صالحدید اجرا نموده و صورت  نامهتفاهمدر نظر گرفته نشده و در بند موضوع  نامهتفاهمحین عقد 

 .ملزم به پرداخت صورت حساب الحاقی می باشد کارفرما ساب مجزا در این خصوص به کارفرما ارائه نماید.ح



 

 

 

 تعهدات کارفرما 8

کارفرما متعهد میگردد کلیه اطالعات مورد نیاز طراحی را در اختیار طراح قراردهد. بدیهی است در صورت عدم تحویل اطالعات و تصاویر  -

بر عهده نخواهد  4در مدت زمان ذکر شده در بند  نامهتفاهماح هیچگونه مسئولیتی در خصوص تحویل به موقع موضوع صحیح مورد نیاز، طر

 .داشت

طراح گرافیك حق دارد طراحى و اجراى اثر خود را در محل مناسب به طریقى كه به اصل طرح آسیب وارد نگردد امضاء نماید. به كاربردن  -

 .را نخواهد داشت نامهتفاهمگرافیك در كنار امضاء نیاز به تایید كارفرما در متن  سایت و یا تلفن توسط طراح

چنانچه چند نمونه اولیه طراحى توسط طراح گرافیك جهت بررسى به كارفرما ارائه گردد، كارفرما پس از انتخاب نمونه اولیه ، هیچگونه حق  -

 .مالكیتى نسبت به سایر نمونه ها نخواهد داشت

رسیده است،كارفرما انجام تغییراتى را در آن درخواست نماید، ملزم به پرداخت هزینه  نامهتفاهمبعد از تایید نمونه نهایی كه به تایید طرفین  چنانچه -

 .اى مرتبط بر انجام تغییرات كه توسط طراح گرافیك اعالم میگردد میباشد

مندرج در  نامهتفاهمرا فسخ نماید، ملزم به پرداخت مبلغ کل  نامهتفاهمعدی به هر دلیلی چنانچه کارفرما پس از تایید اولیه طرح و ورود به مرحله ب -

 .( به طراح خواهد بودنامهتفاهم)مبلغ حق الزحمه  3بند 

)مراحل اجرای موضوع  6حداکثر فرصت اعالم نظر نماینده کارفرما در خصوص تایید طرح های ارائه شده در مراحل نهم مندرج در بند  -

(، چهار روز کاری می باشد. بدیهی است عدم اعالم نظر کتبی در مهلت اشاره شده به معنی تایید آن مرحله خواهد بود. ضمنا حداکثر میزان نامهتفاهم

 6% بوده و پس از مرحله نهم مندرج در بند 15( نامهتفاهم)مراحل اجرای موضوع  6ل تغییرات در مراحل چهارم، پنجم و نهم مندرج در بند اعما

 .(، در صورت درخواست از طراح برای اعمال تغییرات، صورتحساب جداگانه صادر خواهد شدنامهتفاهم)مراحل اجرای موضوع 

 .)شرایط پرداخت( را به طراح تحویل نماید 5کلیه موارد ذکر شده در بند کارفرما متعهد میگردد  -

به صورت خالص به طراح پرداخت میگردد و کارفرما  نامهتفاهمبر عهده کارفرما میباشد و مبلغ  نامهتفاهمپرداخت کلیه کسورات قانونی مبلغ  -

 .موظف به تحویل کلیه اسناد پرداختی به طراح می باشد

موظف است در حفاظت از کلیه اطالعات امنیتی وب سایت که در اختیار نماینده آن شرکت قرار میگیرد کوشا باشد. در صورتی که نام  کارفرما -

 ... عدم رعایت نکات امنیتی و،  Keylogger مانند نرم افزار های –به هر نحوی  ،کاربری و رمز عبور وب سایت در اختیار افراد غیر قرارگیرد

 .لیتی در این خصوص بر عهده نخواهد داشتطراح مسئو

پروژه توسط کارفرما ذکر ، موارد ذکر نشده در قسمت توضیحات به صورت اختیاری بر عهده  نامهموضوع تفاهمتمامی نکات مد نظر در قسمت 

 باشد.طراح می

 باشد.استرداد هزینه ها بعد از پرداخت هر مرحله ممکن نمی

 

 فورس ماژور 9

درموارد فورس ماژور بروز شرایط اضطراری، مانند جنگ اعالم شده یا نشده، اعتصاب های عمومی، شیوع بیماری های واگیردار، زلزله، سیل و 

حاضر را برای  نامهتفاهمطغیان های غیر عادی، خشکسالی های بی سابقه و همچنین آتش سوزی های دامنه دار، طوفان و حوادث مشابه که انجام 

 .را به طرف دیگر اعالم نماید نامهتفاهممی تواند پایان  نامهتفاهماز دو طرف غیر ممکن سازد، یکی از طرفین یکی 

 

 امضاء     باشد.موارد فوق در این قرارداد مورد تایید اینجانب ............................. می    

 

 


