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 و خدمات مبتنی بر آنوب طراحی  – قرارداد همکاری

 {قانون مدنی تنظیم و برای طرفین الزم االجرا است 10این قرارداد برابر با ماده }

 طرفین قرارداد (1ماده

 --------------کد ملی  /ملی شناسه شماره به -----------------خانم/آقای /شرکت .1.1

و  ----- تلفن شماره و  ---------- نشانی به -----------شماره شناسنامه  /ثبت شماره و

 عنوان به ---------و  مدیرعامل عنوانبه ------- نمایندگی به  ------پست الکترونیکی 

 .شودمی نامیده "کارفرما" قرارداد این در پس این از که مجاز امضاء صاحب یا و مدیره هیأت رییس

 ------ آدرس و ---------------- ملی شماره به -------- فرزند --------------  .1.2

 ---------------------و پست الکترونیکی  ----------- تلفن و-----------------

 . شودمی نامیده "طراح" قرارداد این در پسازاین که

 اقامتگاه باید تغییر صورت در و است هشد بیانیک  ماده 1.1بند  در که است همان طرفین قانونی اقامتگاه .1.3

 کلیه صورتاین غیر در. شود داده اطالع دیگر طرفبه کتبی صورتبه کاری هفته یک مدت ظرف جدید

 .شد خواهد تلقی شدهابالغ و ارسال سابق نشانیبه هانامه و اوراق اسناد،

قانون تجارت الکترونیکی مکاتبات انجام پذیرفته الکترونیکی در حکم و برابر با  12و  6مطابق با مواد  .1.4

 واهد بود.و قابل استناد خمکاتبات سنتی و فیزیکی 

 ابالغ طرفین به رسمی اظهارنامه بصورت بایست می قانونی های اخطاریه یا و فسخ مراتب .1.4.1

 .شود

 موضوع قرارداد (2ماده

با توجه به ارائه درخواست کارفرما مطابق  --------------عبارت است از طراحی موضوع قرارداد  .2.1

محتوا و ساختار تکنیک و روش های اجرا، با پیوست این قرارداد که نوع مواد، رنگبندی، کلمات و عبارات، 

 را به وضوح بیان نموده است.و تمامی جزئیات 

قرارداد کامالً آگاهی داشته و با امضای ذیل این قرارداد  کارفرما و طراح اقرار می نمایند از مفاد و مواد .2.2

 هرگونه ناآگاهی را از خود نفی می نمایند.

 تعاریف (3ماده

 هر گونه  :اثر .3.1

است که برای دریافت نظرات کارفرما به جهت طراحی  طراحی مقدماتی، پیش طرحمنظور از  :پیش طرح .3.2

 نهایی تهیه و ارائه می گردد. اثر
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کارفرما و پرداخت کلیه هزینه ها به  پیش طرح توسط گفته می شود که پس از تاییدی اثربه  نهایی: اثر .3.3 

 وی تسلیم می گردد.

 محاسبه خواهد شد. 17الی  8روزهای کاری از شنبه تا چهارشنبه و از ساعت  روز کاری: .3.4

 روز عادی خواهد بود. 30هر ماه شمسی برابر با  ماه شمسی:  .3.5

 مدت قرارداد (4ماده

طرفین  ، لذامحاسبه خواهد شد پرداخت اولین پیش پرداخت تاریخ از ه شمسی ما ---مدت قرارداد   .4.1

 .طرف دیگر تمدید نمایندمی تواند مدت قرارداد را با رضایت 

در صورتی که مدت قرارداد به اتمام رسیده و طرفین نسبت به تمدید آن اقدام ننموده و موضوع قرارداد   .4.2

 عمل خواهد شد. (12 ماده) نیز تحویل نگردد، مطابق ماده فسخ

 و نحوه پرداخت  مبلغ (5ماده

می باشد  (عدد و حروف به)تومان  -----------ریال معادل  ---------کل قرارداد معادل  مبلغ .5.1

 که به شرح ذیل تادیه می گردد:

 قرارداد به عنوان پیش پرداخت، همزمان با امضای قرارداد. مبلغدرصد  چهل .5.1.1

قرارداد کارفرما، پیش پرداخت قرارداد را پرداخت روز کاری پس از امضای  7در صورتی که  .5.1.1.1

ننماید، طراح حق فسخ قرارداد را خواهد داشت، در این صورت هیچگونه حقی برای کارفرما 

 در خصوص موضوع قرارداد متصور نخواهد بود.

پیش طرح را به کارفرما  ---روز پس از دریافت پیش پرداخت  ---طراح متعهد است  .5.1.1.2

 تحویل نماید.

 ، طراحی نهاییمورد نظر کارفرما برای  پیش طرحدرصد همزمان با تایید نهایی  بیست .5.1.2

ها نظر و یا نظریات خود را به پیش طرح روز پس از دریافت  ---کارفرما می بایست  .5.1.2.1

 طراح اعالم نماید.

 .اثررفرما جهت اصالحات احتمالی به کا اثردرصد همزمان با ارائه طرح نهایی  بیست .5.1.3

روز کاری نظرات نهایی خود را به صورت کتبی به طراح  ---کارفرما متعهد است   .5.1.3.1

 اعالم نماید، در غیر اینصورت اثر تایید شده تلقی خواهد شد.

 موضوع قرارداد. اثرهمزمان با دریافت درصد ارزش قرارداد  بیست .5.1.4

هیچگونه مالکیت مادی  5.1.4در صورت عدم پرداخت ارزش قراردادی مندرج در بند  .5.1.4.1

و طراح می تواند به نام ه، قرارداد فسخ از سوی طراح به کارفرما منتقل نشداثر و معنوی 

رسانده و یا به اشخاص ایجاد شده را به هر طریقی در بازار به فروش  اثرخود و برای خود 

 دیگر منتقل نماید.
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 اضافه قرارداد مبلغ به تعلق، صورت در که تمامی کسورات قانونی بر عهده کارفرما می باشدپرداخت  .5.2 

 .گردد می

کارفرما در صورتی که طراح مفاصا حساب مالیاتی و یا بیمه خود را پس از اختتام قرارداد به  .5.2.1

 .د است سپرده های کسر شده در این خصوص را عودت نمایدهعارائه نماید، کارفرما مت

 کارفرماتعهدات  (6ماده

 عنوان به را حقوقی یا حقیقی از اعم شخص یک قرارداد امضای از پس روز 7 کارفرما متعهد است ظرف .6.1

 امثالهم و تائید امضاء، اقدام، دستور، نظر، اظهار هرگونه، نماید معرفی طراح به قرارداد نماینده تام االختیار

 باشد می کارفرما دستور و اقدام منزله به و حکم در نماینده

از سوی کارفرما، امضاء کننده این سند شخصاً در صورت عدم معرفی نماینده تام االختیار  .6.1.1

 پاسخگوی طراح خواهد بود.

را بنا به تشخیص خود و  اثرکارفرما متعهد است تمامی منابع اطالعاتی الزم در خصوص طراحی  .6.2

 در اختیار وی قرار دهد.مطابق با پیوست فنی موضوع ماده دو  درخواست طراح

 طراحتعهدات  (7ماده

 تلقی محرمانه را قرارداد این با مرتبط شده تجمیع و شده تولید شده، یافتدر اطالعات است متعهد طراح .7.1

 پس سال 2 تا شده یاد اطالعات محرمانگی. نماید اریددخو مقابل طرف رضایت بدون آن افشای از و

 .داشت خواهد ادامه قرارداد انقضای از

 لیسانس مستندات، ها،طرحپیش   بهمحدود  و محصور نه و شامل ،فنی منابع تمامی است متعهد طراح .7.2

پس از اختتام قرارداد  را آن مانند و نهایی ارائه شده اثر کامل مالکیت تجاری، عالئم از استفاده حق ها،

 .دهد قرار کارفرما اختیار در

دریافتی را ندارد مگر آنکه مالک کامل اثر هم از حیث مادی و هم  اثرکارفرما حق تغییر در  .7.2.1

 معنوی باشد.

تعهد خود را به انجام برساند، طراح موظف است تمامی  8.3.2 بند کارفرما مطابق در صورتی که .7.2.2

 فایل های قابل ویرایش و الیه باز را به کارفرما تسلیم نماید.

سفارش گذاری شده  اثرطراح متعهد است تحقیقات علمی خود را در خصوص طراحی منحصر به فرد  .7.3

 .به فراخور موضوع قرارداد به کار ببردرای اجرای طرح به عمل آورد و ب

 مادی و معنویمالکیت  (8ماده

تمامی مالکیت های مادی اثر متعلق به کارفرما است و وی می تواند از تمامی منافع مالی آن منتفع  .8.1

 گردد.

 گردد.الکیت های معنوی اثر متعلق به طراح است و وی می تواند از تمامی منافع متعلقه منتفع تمامی م .8.2
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طراح تایید می نماید مالک ایده، مواد و تمام اجزایی است که در تولید اثر نقش داشته است و  .8.2.1 

یا در صورت لزوم تمام مجوزات الزم و اجازه های قانونی را در خصوص صاحبان طرح کسب 

 مشرف موضوعه قوانین و فکری مالکیت حقوق تمامی بر نماید می نموده است، لذا طراح تایید

 مبری و مصون احتمالی دعاوی خصوص در را کارفرما  لحاظ ایناز  و ننموده نقض را حقی و بوده

 .نماید می

نهایی را در مراجع ذی صالح داخلی  اثرو تصفیه حساب با طراح،  اثرکارفرما می تواند پس از اخذ نهایی  .8.3

 و عندالزوم بین المللی به نام خود ثبت نماید.

نهایی، کارفرما موظف است همواره نام طراح را به عنوان خالق اثر  اثردر خصوص ثبت اثر و  .8.3.1

 در اسناد مربوطه ذکر نماید.

 با رضایت نامه کتبی طراحدرصد به مبلغ کل قرارداد اضافه نماید،  ---در صورتی که کارفرما  .8.3.2

 می گردد.مالک معنوی اثر 

 تاخیرات  (9ماده

قراردادی تاخیر نمایند مطابق با بندهای ذیل  مبلغ ویهتسو  اثردر تحویل  بدون عذر موجهدر صورتی که طرفین 

 عمل خواهد شد:

 تاخیرات طراح: .9.1

نهایی را بدون عذر موجه با تاخیر تحویل نماید به ازای  اثرها و  پیش طرحدر صورتی که طراح  .9.1.1

 درصد از ارزش قرارداد همان مرحله از پرداخت وی کسر خواهد شد. دوهر روز تاخیر 

از میزان ارزش مرحله موجود بیشتر شود، به  اثردر صورتی که مقدار تاخیر طراح جهت تحویل  .9.1.2

 ازای هر روز تاخیر ده درصد از ارزش کل قرارداد کسر خواهد شد.

در صورتی که میزان خسارات متعلقه تاخیر از کل مبالغ تادیه شده کارفرما بیشتر گردد، کارفرما  .9.1.3

 موضوع را به داوری ارجاع دهد.می تواند ضمن فسخ قرارداد، 

روز پس از سر به سر شدن خسارات متعلقه طراح و مبالغ پرداختی  10در صورتی که کارفرما  .9.1.4

حقوق متعلقه امر به منزله صرف نظر از شکایت و موضوع را جهت داوری به داور ارجاع ننماید، این 

 خواهد بود.

 تاخیرات کارفرما: .9.2

مرحله از قرارداد بدون عذر موجه با تاخیر نسبت به پرداخت ها در صورتی که کارفرما در هر  .9.2.1

رحله قرارداد به ارزش مبلغ درصد از ارزش همان م دومیزان  ازای هر روز تاخیر اقدام نماید به

 ی اضافه خواهد شد.پرداخت
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در صورتی که مقدار تاخیر کارفرما جهت پرداخت ارزش هر یک از مراحل قراردادی از میزان  .9.2.2 

رحله موجود بیشتر شود، به ازای هر روز تاخیر ده درصد به ارزش کل قرارداد اضافه خواهد ارزش م

 شد.

در صورتی که میزان خسارات متعلقه تاخیر از کل مبلغ قرارداد بیشتر گردد، طراح می تواند  .9.2.3

 ضمن فسخ قرارداد، موضوع را به داوری ارجاع دهد.

 ا موافقت طرفین و یا  نظر داور قابل استناد است.موجه بودن عذر بر اساس بند تعذر و ی تبصره:

 تعذر (10ماده

 انجام را خود تعهدات نتوانند قرارداد طرفین از یک هر غیرمترقبه و قهری حوادث علت به هرگاه .10.1

 در تعلیق حالت به شده یاد حالت رفع تا قرارداد و شودنمی تلقی قرارداد نقض تعهدات انجام عدم دهند،

 عمومی، اعتصابات و انقالبات نشده، یا شدهاعالم از اعم جنگ. ماند خواهد باقی خود قوت بهآمده و 

 همچنین و سابقهبی هایسالیخشک غیرعادی، هایطغیان و سیل زلزله، واگیردار، هایبیماری شیوع

 زیر شکل به در این موارد و شودمی محسوب قهری حوادث جزو امثالهم و داردامنه هایسوزیآتش

 :شودمی عمل

 تدابیر کارفرما. دهد اطالع کارفرما به را موضوع بالدرنگ باید تعذر شرایط بروز صورت در طراح .10.1.1

 موظف طراح تعذر، مدت طول در. کرد خواهد اتخاذ طراح با فکریهم و خود تشخیص به را الزم

 کمترین با و مطلوب شکل بهترین به قرارداد موضوع اجرای صرف را خود تالش حداکثر است

 .دهد انجام تأخیر

 داشته تمایل چنانچه طرفین از یک هر صورت آن در کاری شود، روز ده از بیش تعذر مدت چنانچه .10.1.2

 کارفرما شرایط این در. هستندکارفرما و موافقت  کتبی یادداشت ارائه با قرارداد فسخ به مختار باشد،

 .است قراردادارزش و نحوه پرداخت  به مربوط مبالغ آخرین تسویه به متعهد

 حل اختالف (11ماده

 وظایف انجام و قرارداد موضوع با ارتباط در کهتفسیر  یا و اختالفاتی و ابهامات و دعاوی تمامی .11.1

 کنند، وفصلحل طرح زمان کاری از روز 30 مدت ظرف را موضوع نتوانند طرفین و شودمی مطرح

 اسناد و قرارداد این اساس بر را خود نظر داور. شد خواهد داده ارجاع به داور مرضی الطرفین موضوع

 .بود خواهد االجرا الزم و قطعی داور رای نمود، خواهد صادر موضوعه قوانین و ضمیمه

 فسخ (12ماده

این قرارداد، طبق شرایط  10.1.2و  9.2.3و  9.1.3و  5.1.1.1به غیر از شرایط مندرج در بندهای  .12.1

 ذیل نیز می توان قرارداد را فسخ نمود:
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 اعالم شروط با نباشد، مقدور کارفرما برای قرارداد تعهدات انجام ی ادامه هردلیل به که صورتی در .12.1.1 

 .دارد وجود قرارداد فسخ امکان طراح کتبی توافق و کتبی

 داده بازپس ،طراح به شده پرداخت مبالغ کارفرما طرف از قرارداد فسخ صورت در .12.1.1.1

 .شد نخواهد

 اعالم شروط با نباشد، مقدور طراح برای قرارداد تعهدات انجام ی ادامه هردلیل به که صورتی در .12.1.2

 .دارد وجود قرارداد فسخ امکان کارفرما کتبی توافق و کتبی

 حق کارفرما قصور جهت به که مواردی بجز طراح طرف از قرارداد فسخ صورت در .12.1.2.1

بابت مرحله ای که کار برای آن  شده پرداخت مبالغ ،است کرده ایجاد طراح برای فسخ

 .شد خواهد داده بازپس کارفرما صورت نپذیرفته است به

 .بود خواهد کاری روز 30 هر یک از طرفین به طرف دیگر مبالغ بازپرداخت زمانتبصره:

 نسخ (13ماده

 امضاء از پس و رسید طرفین امضای به واحد بااعتبار متحدالمتن نسخه دو و ماده 13 در قرارداد این .13.1

 .االجراستالزم و نافذ طرفین برای آن مفاد کلیه و هگردید مبادله

 

 

 طراح کارفرما
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 پیوست شماره یک

 

 وبسایتمشخصات فنی در خصوص طراحی 

 1396/..../....مورخ  ---------شماره قرارداد 

  مستندات تحلیلی و تدوین نقشه وبسایت

 1.1پیوست شماره  وایرفریم صفحه اصلی و صفحات داخلی

 1.2پیوست شماره  طراحی رابط کاربری صفحه اصلی 

 1.3پیوست شماره  طراحی رابط کاربری صفحات داخلی

  UI Kitطراحی 

 1.4پیوست شماره  نسیو برای تمام صفحاترسپا یحاطر

  قابل ارائه: طرح نهاییفرمت 

 توصیف اولیه:

 توضیحات:
 
 
 
 
 
 

 

 کارفرما طراح
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