
 باسمه تعالی

 ترشیز وب« سایتنویسندگی / مدیریت وب»قرارداد خدمات 

...................................................  ................................................... به نمایندگی از مابین آقای/خانماین قرارداد در تاریخ   /   /       فی
................................................... به نمایندگی از گروه طراحی وب و  شود و آقایقرارداد، کارفرما نامیده می که از این پس در این

شود، که از این پس در این قرارداد مجری نامیده می www.torshizweb.irنویسی ترشیز وب به نشانی اینترنتی برنامه
 کند.اجرای مفاد آن می منعقد شده و طرفین را ملزم به

 ................................................... .......................................... به نشانی اینترنتی سایتموضوع قرارداد: نویسندگی/ مدیریت وب

 زمان )اجرای( قرارداد: .............. ماه از تاریخ عقد قراردادمدت

 .. )به حروف:........................نامه ترشیز وب و توافق انجام شده، برابر .........................نرخابق با مبلغ قرارداد: مط
ن پیش پرداخت بوده و ومات ........... .......................................................................................( تومان بوده که ....... % آن  معادل ....
 پرداخت می شود. الباقی در ....... ماه )................................................... تومان در هر ماه(

 تعهدات مجری:

دارای دار، عکسبدون عکس و فیلم/ ، منحصربفرد اختصاصی و سئوشده، مطلبِمحصول/ انتشار ........  
 تنظیم و تولید محتوا برعهده مجری است(  ) در هفته فیلم

 مدیریت و پاسخدهی به دیدگاه های کاربران 
 سایت های فروشگاهی(سایت )و فروش محصوالت برای وبارائه گزارش ماهانه از وضعیت وب 
 سایتمدیریت و به روزرسانی افزونه های وب 
 رسیدگی به امور امنیتیبررسی و  
 دامنه برعهده مجری است(هاست هزینه تمدیدِ )سایت رسیدگی به امور هاست و دامنه وب 
 عهده مجری است(هزینه ارسال محصوالت برفروش)و ارسال( محصوالت ) امور رسیدگی به  
 عهده مجری است(هزینه تبلیغات برسایت در فضای مجازی و آژانس های تبلیغات اینترنتی ) تبلیغ وب 
 سایتمدیریت تبلیغات منتشر شده در وب 
 ..........................................................................................................سایر تعهدات مجری: .................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................... 

 تعهدات کارفرما:

  اُم هر ماه برای مبلغ ماهانه()در لحظه عقد قرارداد برای پیش پرداخت و سیوجه واریز منظم 
 ی رسمی ترشیز وبرسان های داخلی و یا پنل کاربری در تارنماارسال تصویر رسید واریز برای مجری از طریق پیام 
 پرداخت کامل وجه مربوط به اموری که هزینه آن برعهده مجری نیست در زمان الزم 

 ،کندنمی ایجاد مجریکارفرما برای  سایتوب فروش/بازدیدچگونه تعهدی در مورد افزایش نکته مهم: انعقاد این قرارداد هی
 گیرد.تمام تالش خود را برای تحقق این امر به کار می مجریهرچند 

نامه و پرینت نرخین قرارداد عینا در دو نسخه )یک نسخه برای مجری ویک نسخه برای کارفرما( تنظیم شده که به انضمام ا
 مجموعا دارای ..... برگ )امضا شده( می باشد. ضوابط ترشیز وب

 

 

 

 

 امضا/اثر انگشت کارفرما                                                       امضا/اثر/انگشت/مهر مجری                   


