
 

 عبیت  َّّ٘ٔ قشاسداد طشادی ٗ اجشای ٗة

ثٔ ّؾبّی  ایِ ٍ٘افقتْبٍٔ دس تبسیخ )ثذشٗف( ......................................... فی ٍب ثیِ ..................................... 

اص ایِ پظ مبسفشٍب ّبٍیذٓ .................................................................... ٗ ؽَبسٓ تَبط ...................................... مٔ 

ؽ٘د طجق ٍقشسات ٗ ؽشایطی مٔ دس  مٔ اص ایِ پظ ٍجشی ّبٍیذٓ ٍی ؽ٘د اص یل ع٘ ٗ ؽشکت تذثیش سعبّٔ عْٖذ )تی ٍذیب( ٍی

 .گشدد اعْبد ٗ ٍذاسك ایِ قشاسداد دسج ؽذٓ اعت ٍْؼقذ ٍی

 .بییذیٔ ٕب اص طشف ایؾبُ اّجبً ٍی گشددَّبیْذٓ ٍؼشفی ؽذٓ اص عَت کبسفشٍب تبً االختیبس ٍی ثبؽذ ٗ کيیٔ ت -تجقشٓ 

 ............................... :ّبً کبسفشٍب: .......................................................... ّبً َّبيْذٓ

 :........... آدسط ایَیوعَت : ......................................... ؽَبسٓ َٕشآ َّبیْذٓ: ................................

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

 ( ٍ٘ض٘ع قشاسداد ٗ ؽشح خذٍبت ٍجشی1ٍبدٓ 

 .عبیت دایْبٍیک طجق عفبسػ طشادی عبختبس کيی ٗ اجشای ٗة

 ( جذٗه صٍبّجذی پشداخت2ٍبدٓ 

 .گشدد اص کو ٍجيغ دس صٍبُ ػقذ قشاسداد ثؼْ٘اُ پیؼ پشداخت دسیبفت ٍی 50%

 دس صٍبُ تذ٘یو ّٖبیی پشٗژٓ 50%

 ٕب جذٗه ٕضیْٔ -( ٍجيغ قشاس داد 3ٍبدٓ 

 ها جمع هزینه   شرح خدمات ثبت دامین و هاستینگ ردیف
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   (جمع کل )لایر

 ها جمع هزینه   شرح خدمات طراحی و اجرای وبسایت ردیف
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3       

4       

5       

   (جمع کل )لایر

 .ثغتش ٍْبعت ثشای پؾتیجبّی عبیت ثٔ ػٖذٓ کبسفشٍب ٍیجبؽذ -1تجقشٓ 

 .ت٘عظ کبسفشٍب تٖیٔ ٍیگشدد  تَبٍی اطالػبت عبیت -2تجقشٓ 

 ( ٍذت قشاسداد4ٍبدٓ 

 .ٍذت ایِ قشاسداد جٖت اسائٔ طشح اٗىیٔ پظ اص دسیبفت اطالػبت کبٍو ثٔ ٍذت ..... سٗص کبسی ٍی ثبؽذ

 .ثبؽذصٍبُ ثشسعٚ ٗ اظٖبس ّظش ٗ تبيیذ َّّ٘ٔ اٗىیٔ ت٘عظ مبسفشٍب دذامثش ثٔ ٍذت ..... سٗص کبسی ٍی 



 .پظ اص تبییذ ت٘عظ کبسفشٍب دذامثش ..... سٗص کبسی ٍی ثبؽذ ٍذت صٍبُ تذ٘يو ّٖبيٚ پشٗژٓ طشادی

ٗ ّیض تذ٘يو اطالػبت ٗ ٍذاسك ٍ٘سد ّیبص  ؽشٗع صٍبُ ثْذٙ اجشاٙ قشاسداد ٍْ٘ط ثٔ پشداخت پیؼ پشداخت اص ع٘ٙ مبسفشٍب ثٔ ٍجشی

 .جٖت اجشاٙ ٍ٘ض٘ع قشاسداد ٍیجبؽذ

ی تش ؽذُ صٍبُ ثشسعی ٗ تبییذ کبسفشٍب، ثٔ ٍْضىٔ ػذً تبییذ طشح ٕبی اسائٔ ؽذٓ تيقی ؽذٓ ٗ ٍجيغ پیؼ قشاسداد دس ف٘ست ط٘الّ

 .ثٔ ػْ٘اُ دق اىضدَٔ طشاح دس ّظش گشفتٔ ٍیؾ٘د

 ( ٍشادو اجشای ٍ٘ض٘ع قشاسداد5ٍبدٓ 

 .س ثْذ ؽشایظ پشداختٍشدئ اٗه پظ اص ػقذ قشاسداد : پشداخت ٍجيغ پیؼ پشداخت ثش اعبط ؽشایظ رکش ؽذٓ د

 .ٍشدئ دًٗ : دسیبفت اطالػبت اٗىیٔ، ّظشات ٗ پیؾْٖبدات ٍذ ّظش کبسفشٍب دس خق٘ؿ طشادی ٍ٘ض٘ع قشاسداد

 .ٗ اسائٔ ثٔ کبسفشٍب ٍشدئ عً٘ : طشادی اٗىیٔ ٍ٘ض٘ع طشادی قشاسداد ت٘عظ ٍجشی

 . کبسفشٍب دس خق٘ؿ یکی اص طشح ٕبی اسائٔ ؽذٍٓشدئ چٖبسً : تبییذ یکی اص طشح ٕبی اٗىیٔ اسائٔ ؽذٓ ٗ یب اػَبه ّظش 

 .ٍشدئ پْجٌ : اػَبه تغییشات ادتَبىی کبسفشٍب ثش سٗی طشح ٕبی اٗىیٔ اسائٔ ؽذٓ ت٘عظ طشاح ٗ تبییذ ّٖبیی طشادی اٗىیٔ

 .ٍشدئ ؽؾٌ: تذ٘یو کيیٔ اطالػبت تکَیيی )اص قجیو ٍتُ٘، تقبٗیش، ى٘گ٘ ٗ ...( ٍ٘سد ّیبص طشادی ت٘عظ کبسفشٍب

 .ٍشدئ ٕفتٌ: تکَیو ٗ اسائٔ ّٖبیی ٍ٘ض٘ع قشاسداد ت٘عظ طشاح

ٍشدئ( ٗ عپظ تبییذ ّٖبیی ٍ٘ض٘ع  ٍشدئ ٕؾتٌ: اػَبه ّظش ٗ تغییشات ّٖبیی کبسفشٍب دس ّذ٘ٓ جبیگزاسی اطالػبت )دذاکثش تب دٗ

 . قشاسداد ت٘عظ کبسفشٍب

 .یظ پشداخت ثٔ ٍجشیٍجيغ قشاسداد ثش اعبط ؽشایظ ٍْذسج دس ثْذ ؽشا ٍشدئ ٌّٖ: تغ٘یٔ

ٍشدئ دٌٕ: تذ٘یو ّٖبیی ٍ٘ض٘ع قشاسداد ثش سٗی ٕبعت ٗ دأٍْ کبسفشٍب، اسائٔ ّبً کبسثشی ٗ سٍض ػج٘س کْتشه پْو ٗة عبیت ثٔ 

 .َّبیْذٓ کبسفشٍب ٗ پبیبُ قشاسداد

 .ٍشدئ یبصدٌٕ: دسیبفت ّغخٔ قشاسداد کبسفشٍب ٗ اثطبه آُ

 ( تؼٖذات ٍجشی6ٍبدٓ 

دد دس ف٘ست دسیبفت کيیٔ دادٓ ٕب ٗ ٍ٘اسد ٍ٘سد ّیبص دس طشادی ، ٍ٘ض٘ع قشاسداد سا دذاکثش دس ٍذت صٍبُ رکش ؽذٓ ٍجشی ٍتؼٖذ ٍیگش

 .دس ثْذ ٍذت قشاسداد ثٔ کبسفشٍب تذ٘یو َّبیذ

ً تبییذ ات٘د طشادی اص ففذٔ افيی سا ثٔ ّ٘ثت یب َٕضٍبُ ثٔ کبسفشٍب تذ٘یو َّبیذ. دس ف٘ست ػذ 3ٍجشی ٍتؼٖذ ٍیگشدد دذاکثش تب 

% اص ٍجيغ کو قشاسداد اعت سا ثٔ ػْ٘اُ دق اىضدَٔ ٍجشی دس ّظش گشفتٔ ٗ 33ٕیچیک اص طشح ٕب، ٍجيغ پیؼ پشداخت کٔ ٍؼبده 

قشاسداد فغخ خ٘إذ ؽذ. ثذیٖی اعت دس ف٘ست ػذً تبییذ ٕیچیک اص طشح ٕب، ٕیچ گّ٘ٔ فبیو یب ػکظ اص طشادی ٕبی اّجبً 

 .إذ گشفت. ٗ کبسفشٍب دق ٕیچگّ٘ٔ اعتفبدٓ اص ایذٓ ٕب ٗ طشدٖبی اسائٔ ؽذٓ ت٘عظ ٍجشی سا ّذاسدؽذٓ دس اختیبس کبسفشٍب قشاس ّخ٘

ميیٔ اطالػبتٚ مٔ ت٘عظ مبسفشٍب ثٔ ػْ٘اُ اطالػبت ٍذشٍبّٔ دس اختیبس ٍجشی قشاس ٍیگیشد اص ع٘ی ٍجشی ٍذشٍبّٔ تيقی ٍیگشدد ٗ 

 .ق اّتقبه ثٔ غیش سا ّذاسدٗ د ٍجشی ٍ٘ظف ثٔ دفع ٗ ّگٖذاسٙ اطالػبت دادٓ ؽذٓ اعت

ٍجشی ٍتؼٖذ ٍیگشدد کيیٔ آٍ٘صػ ٕبی الصً دس خق٘ؿ ثخؼ کْتشىی عبیت سا طی یک جيغٔ یک عبػتٔ ثٔ َّبیْذٓ کبسفشٍب اسائٔ 

 .َّبیذ

ختیبس ٍجشی ٍتؼٖذ ٍیگشدد ّبً کبسثشی ، سٍض ػج٘س ٗ آٍ٘صػ کبسکشد ثخؼ کْتشىی عبیت سا پظ اص تغ٘یٔ کبٍو ٍجيغ قشاسداد تْٖب دس ا

 .َّبیْذٓ کبسفشٍب قشاسدٕذ

ّذ٘ٓ اجشا ٗ ثشّبٍٔ ّ٘یغی ٗة عبیت ثٔ فالدذیذ ٍجشی ٍیجبؽذ ٗ ٍجشی دس ّٖبیت ثبیذ خشٗجی فذیخ ٗ ثذُٗ ٕیچگّ٘ٔ ایشادی سا 

 .دسیبفت َّبیذ

ٗ یب افضٗدُ  ٍجشی ٍتؼٖذ ٍیگشدد، دس ف٘ست دسیبفت دسخ٘اعت کتجی یب ؽفبٕی کبسفشٍب ٍجْی ثش افضایؼ تؼذاد ففذبت ٗة عبیت

اٍکبّبتی کٔ دس دیِ ػقذ قشاسداد دس ّظش گشفتٔ ّؾذٓ ٗ دس ثْذ ٍ٘ض٘ع قشاسداد رکش ّگشدیذٓ، دعت٘سات کبسفشٍب سا دس ف٘ست فالدذیذ 

 .اجشا َّ٘دٓ ٗ ف٘ست دغبة ٍجضا دس ایِ خق٘ؿ ثٔ کبسفشٍب اسائٔ َّبیذ

 ( تؼٖذات کبسفشٍب7ٍبدٓ 

سد ّیبص طشادی سا دس اختیبس طشاح قشاسدٕذ. ثذیٖی اعت دس ف٘ست ػذً تذ٘یو اطالػبت ٗ کبسفشٍب ٍتؼٖذ ٍیگشدد کيیٔ اطالػبت ٍ٘

تقبٗیش فذیخ ٍ٘سد ّیبص دس طشادی ثٔ طشاح، طشاح ٕیچگّ٘ٔ ٍغئ٘ىیتی دس خق٘ؿ تذ٘یو ثٔ ٍ٘قغ ٍ٘ض٘ع قشاسداد دس ٍذت صٍبُ رکش 

 .ثش ػٖذٓ ّخ٘إذ داؽت 4ؽذٓ دس ثْذ 

ش خ٘د سا دس ٍذو ٍْبعت ثٔ طشيقٚ مٔ ثٔ افو طشح آعیت ٗاسد ّگشدد اٍضبء َّبيذ. ثٔ مبسثشدُ دق داسد طشادٚ ٗ اجشاٙ اث ٍجشی



 .ٗ يب عبيش اطالػبت ت٘عظ ٍجشی دس مْبس اٍضبء ّیبص ثٔ تبيیذ مبسفشٍب دس ٍتِ قشاسداد سا ّخ٘إذ داؽت عبیت، ى٘گ٘

گشدد، مبسفشٍب پظ اص اّتخبة َّّ٘ٔ اٗىیٔ ٍْبعت،  جٖت ثشسعٚ ثٔ مبسفشٍب اسائٔ چْبّچٔ چْذ َّّ٘ٔ اٗىیٔ طشادٚ ت٘عظ ٍجشی

 .ٍيضً ثٔ ثبصگشداّذُ تَبً َّّ٘ٔ ٕبٙ ديگش ثٔ طشاح گشافیل ث٘دٓ ٗ ٕیچگّ٘ٔ دق ٍبىنیتٚ ّغجت ثٔ عبيش َّّ٘ٔ ٕب ّخ٘إذ داؽت

ٍب اّجبً تغییشاتٚ سا دس َّّ٘ٔ چْبّچٔ ثؼذ اص تبيیذ َّّ٘ٔ اٗىیٔ مٔ ثٔ تبییذ طشفیِ قشاسداد سعیذٓ اعت ٗ دس دبه اجشا ٍیجبؽذ،مبسفش

 .اػالً ٍیگشدد ٍیجبؽذ اٗىیٔ دسخ٘اعت َّبيذ، ٍيضً ثٔ پشداخت ٕضئْ اٙ ٍشتجظ ثش اّجبً تغییشات مٔ ت٘عظ ٍجشی

 .چْبّچٔ کبسفشٍب پظ اص تبییذ اٗىیٔ طشح ، قشاسداد سا دس ٕش ٍشدئ ای فغخ َّبیذ، ٍيضً ثٔ پشداخت ٍجيغ کو قشاسداد اعت

ٍْذسج دس ثْذ ٍشادو اجشای  اػالً ّظش َّبيْذٓ کبسفشٍب دس خق٘ؿ تبییذ طشح ٕبی اسائٔ ؽذٓ دس ٍشادو ٕؾتٌدذاکثش فشفت 

ٍ٘ض٘ع قشاسداد، چٖبس سٗص کبسی ٍی ثبؽذ. ثذيٖی اعت ػذً اػالً ّظش کتجی دس ٍٖيت اؽبسٓ ؽذٓ ثٔ ٍؼْی تبيیذ آُ ٍشدئ 

% 15ٍْذسج دس ثْذ ٍشادو اجشای ٍ٘ض٘ع قشاسداد  چٖبسً، پْجٌ ٗ ٕؾتٌ خ٘إذ ث٘د. ضَْب دذاکثش ٍیضاُ اػَبه تغییشات دس ٍشادو

ٍْذسج دس ثْذ ٍشادو اجشای ٍ٘ض٘ع قشاسداد، دس ف٘ست دسخ٘اعت اص طشاح ثشای اػَبه تغییشات،  ث٘دٓ ٗ پظ اص ٍشدئ ٕؾتٌ

 .ف٘ستذغبة جذاگبّٔ فبدس خ٘إذ ؽذ

 .تذ٘یو َّبیذ پشداخت سا ثٔ ٍجشیکبسفشٍب ٍتؼٖذ ٍیگشدد کيیٔ ٍ٘اسد رکش ؽذٓ دس ثْذ ؽشایظ 

پشداخت ٍیگشدد ٗ  پشداخت کيیٔ کغ٘سات قبّّ٘ی ٍجيغ قشاسداد ثش ػٖذٓ کبسفشٍب ٍیجبؽذ ٗ ٍجيغ قشاسداد ثٔ ف٘ست خبىـ ثٔ ٍجشی

 .ٍی ثبؽذ کبسفشٍب ٍ٘ظف ثٔ تذ٘یو کيیٔ اعْبد پشداختی ثٔ ٍجشی

بیت کٔ دس اختیبس َّبیْذٓ آُ ؽشکت قشاس ٍیگیشد ک٘ؽب ثبؽذ. دس کبسفشٍب ٍ٘ظف اعت دس دفبظت اص کيیٔ اطالػبت اٍْیتی ٗة ع

ػذً  Keylogger ٍبّْذ ّشً افضاس ٕبی –ف٘ستی کٔ ّبً کبسثشی ٗ سٍض ػج٘س ٗة عبیت دس اختیبس افشاد غیش قشاسگیشد ) ثٔ ٕش ّذ٘ی 

 .ٍغئ٘ىیتی دس ایِ خق٘ؿ ثش ػٖذٓ ّخ٘إذ داؽت سػبیت ّکبت اٍْیتی ٗ ...( ٍجشی

 فغخ قشاسداد( 8ٍبدٓ 

 .قشاس داد اص ّ٘ع الصً تيقی ؽذٓ ٗ تْٖب دس ٍ٘سد صیش قبثو فغخ ٍی ثبؽذ

قق٘س دس پشداخت ثٔ ٍ٘قغ ت٘عظ مبسفشٍب مٔ ثٔ ٍ٘جت آُ، قشاس داد ٍی ت٘اّذ اص ع٘ی ٍجشی فغخ ٗ مبسفشٍب ٍ٘ظف ثٔ پشداخت  -1

 .فئ ثٔ ٍجشی ٍی ثبؽذتَبً ٍجيغ مبس اّجبً ؽذٓ ت٘عظ مبس گضاس ثٔ اضبفٔ خغبسات ادتَبىی دب

قق٘س ٍجشی دس تذ٘یو ثٔ ْٕگبً کبس. کٔ دس ایِ ف٘ست قشاسداد ٍی ت٘اّذ اص ع٘ی کبسفشٍب فغخ ؽ٘د ثٔ ؽشط آُ کٔ کيیٔ ٕضیْٔ  -2

کبس اّجبً ؽذٓ اص ع٘ی کبسفشٍب ثب کغش خغبسات ادتَبىی ثٔ ٍجشی پشداخت ؽ٘د ٗ دس ٍقبثو ٍجشی ّیض ٍ٘ظف ثٔ تذ٘یو کيیٔ 

 .بسٕبی اّجبً ؽذٓ ثٔ کبسفشٍب ٍی ثبؽذاطالػبت ٗ ک

 .ت٘افق طشفیِ قشاس داد -3

 .فغخ قشاس ثب اخطبس کتجی یک ٕفتٔ ای اص ع٘ی طشفیِ ٍَکِ خ٘إذ ث٘د -تجقشٓ 

 ( تَذیذ قشاسداد13ٍبدٓ 

 .تَذیذ ایِ قشاسداد ٍجبص ٍی ثبؽذ

 ( ف٘سط ٍبژٗس11ٍبدٓ 

طجق تؼبسیف عبصٍبُ ثشّبٍٔ ٗ ث٘دجٔ )اص قجیو عیو، صىضىٔ، جْگ، اػتقبة دس ف٘ست ثشٗص ٕشگّ٘ٔ اؽکبه ثٔ ػيت ٗج٘د ف٘سط ٍبژٗس 

 .ٗ غیشٓ( ٕیچ گّ٘ٔ ٍغئ٘ىیتی ٍت٘جٔ ٍجشی ّخ٘إذ ث٘د

 ( دو اختالف12ٍبدٓ 

دس ف٘ست ثشٗص اختالف فی ٍب ثیِ طشفیِ قشاسداد، دس ف٘ستی کٔ ت٘افقی دس ٍزاکشات دبفو ّؾذ، ؽ٘سای ػبىی اّف٘سٍبتیک ثٔ 

 .فغ اختالف ٍقشس گشدیذٓ اعتػْ٘اُ ٍشجغ س

دس ف٘ستی کٔ اص ىذبظ دق٘قی ؽ٘سای ػبىی اّف٘سٍبتیک فالدیت سعیذگی ثٔ ٍ٘سد ٍ٘جت اختالف سا ّذاؽتٔ ثبؽذ، ٍ٘سد  -تجقشٓ 

 .گشدد اص طشیق ٍشاجغ ری فالح قضبیی پیگیشی ٍی

 ( ٍغبئو پیؼ ثیْی ّؾذ13ٍٓبدٓ 

دس ف٘ستی کٔ ت٘افقی دس ٍزاکشات دبفو ّؾذ، ؽ٘سای ػبىی اّف٘سٍبتیک ثٔ دس ف٘ست ثشٗص ٍغبئو پیؼ ثیْی ّؾذٓ دس قشاسداد، 

 .ػْ٘اُ ٍشجغ سفغ اختالف ٍقشس گشدیذٓ اعت

دس ف٘ستی کٔ اص ىذبظ دق٘قی ؽ٘سای ػبىی اّف٘سٍبتیک فالدیت سعیذگی ثٔ ٍ٘سد ٍ٘جت اختالف سا ّذاؽتٔ ثبؽذ، ٍ٘سد  -تجقشٓ 

 .دگشد اص طشیق ٍشاجغ ری فالح قضبیی پیگیشی ٍی



ٍبدٓ دس دٗ ّغخٔ یکغبُ ثٔ اّضَبً  13ایِ قشاس داد دس تبسیخ )ثذشٗف( ....................................................................... دس 

َت ٍجشی ٗ تْٖبیی اػتجبس یکغبُ داسّذ تْظیٌ ٗ ثٔ اٍضبی ............................................ ثٔ ع  ثشگٔ عفبسػ کٔ ٕش ثٔ

 ......................................................... ثٔ عَت مبس فشٍب سعیذ

 .اٍیذ اعت ایِ قشاسداد ثشای طشفیِ عجت خیش ٗ ثشکت گشدد **

 

 ؽشکت تذثیش سعبّٔ عْٖذ ٍٖش ٗ اٍضبی                                                    ٍٖش ٗ اٍضبی َّبیْذٓ کبسفشٍب 

 


