
 

                 

 

 بسمه تعالی

 گروه فناوری اطالعات آرمانیک SEM توافق نامه و قرارداد

 

 تاریخ:          AR-CO-WDC-11  کد:

 پیوست: 07  :یبازنگر

 :                                                                                    یرایشو شماره قرارداد: 

 :طرفین قرارداد  - ۱ماده 

 ،...............................فرزند  ............................شماره شناسنامهو ...............................................دملیبا ک ............................................... این قرارداد فی مابین

گروه فناوری اطالعات  ز این پس کارفرما نامیده میشود وکه ا............................................و شماره همراه  .....................................................به آدرس 

که از این پس پیمانکار نامیده می شود،   20، واحد 4، ساختمان بانک تجارت ، طبقه 76سعادت آباد، خیابان سرو غربی، پالک: تهران به آدرسآرمانیک 

  گردد.منعقد می

 ...................................:اختیارات ........................................ه تماس مستقیم: شمار- ................................................... نماینده کارفرما:رابط فنی یا 

 -88356538021شماره تماس مستقیم: خانم مهشید صنعتگران رابط فنی یا نماینده پیمانکار: 

عرفی می متبصره: رابط فنی فردی است که در جهت پیشبرد کلیه مراحل پیاده سازی پروژه به طور مستقیم با اختیارات تعریف شده توسط طرفین قرارداد 

 گردد. 

 موضوع قرارداد:    -2ماده 

بر اساس مستندات ارائه شده از سوی کارفرما باشد و می SEOمدیریت سایت و  ،تبلیغات گوگل، اجتماعی هایدر شبکه عبارت است از کمپین تبلیغاتی

 مطابق با زمان و هزینه تعریف شده در قرارداد و کلیه مستندات پیوست شده. 

 تعریف زمان و هزینه:    - 3ماده 

 ریال انجام میگردد. ............................که به صورت ماهیانه به مبلغ  گرددریال تعیین می ......................................مبلغ کل قرارداد به میزان 

 . باشدمی ماه 6 مدت به.......................و پایان قرارداد در تاریخ ........................در تاریخپرداخت  اولین واریز شروع قرارداد از

 نحوه پرداخت:    - 4ماده 

 شود. انجام می..........................ریال در تاریخ ........................ مبلغ به اول پرداخت

 شود. انجام می..........................ریال در تاریخ ........................ مبلغ به دوم پرداخت

 شود. انجام می..........................ریال در تاریخ ........................ مبلغ به سوم پرداخت

 پیمانکار        کارفرما



 

                 

 تعهدات پیمانکار:    - 5ماده 

 نماید:  پیمانکار با امضای این قرارداد اعالم می

 متن قرارداد را دقیق مطالعه کرده است و از مفاد آن به طور کامل اطالع دارد. 

انجام  و اقدامات الزم در زمینه سئو  و تبلیغات گوگل راذکر شده  سایتهای اجتماعی، شبکهالزم را در  بروزرسانیدر مدت قرارداد پیمانکار موظف است 

 دهد.

   :تعهدات کارفرما  - 6ماده 

 نماید:  امضای این قرارداد اعالم می کارفرما با

 . دارد اطالع کامل طوربه آن مفاد از و است کرده مطالعه دقیق را قرارداد متن

ا در ر ، کلمات کلیدی در زمینه سئوذکر شده سایتبرای های اجتماعی، موضوع و منبع شبکهروزرسانی جهت بهکارفرما موظف است محتوای مورد نیاز 

 اختیار پیمانکار قرار دهد.زمان مناسب در 

ه سازی شده دکارفرما متعهد می شود در صورت فسخ قرارداد هیچ گونه ادعایی نسبت به مبلغ پرداختی نداشته باشد و الباقی مبلغ پروژه را تا مرحله پیا

 پرداخت نماید. 

 سایر موارد:  - 7ماده 

کار ای از طرف کارفرما به پیمانه توافق طرفین حق الزحمه جداگانهبا توجه ب رشی سازی،برای سفا ی ودر صورت اضافه شدن مواردی خارج از موارد پیوست

 یابد. شود و در صورت نیاز مدت زمان قرار داد نیز افزایش میپرداخت می

 های جاری در جمهوری اسالمی ایران را درمدت اجرای قرارداد رعایت نمایند. مقررات و آئین نامه –قوانین کلیه نمایند می توافق قرارداد طرفین

 . بود خواهد قرارداد طرفین توافق با قرارداد این در نشده بینی پیش موارد

 د. باشطرفین خواهد رسید، قابل اجرا و معتبر میای که به امضای این توافق نامه و قرارداد از طریق صورت جلسهو تجدید نظر در اصالحیه گونه هر

سوالت از ی و ارسال مرباشد لذا مکاتبات رسمبه منزله اقامتگاه قانونی طرفین قرارداد می( درج گردیده در ابتدای قرارداد) کارفرما و پیمانکار های نشانی

و  هارت کلیه نامهصودر غیر این یکدیگر را کتبا مطلع نمایند.ییر نشانی، طرفین موظفند غدر صورت ت و شودهای فوق الذکر قانونی تلقی میطریق نشانی

 اشد. بهای مالی و قانونی ناشی از عدم اعالم آدرس جدید به عهده خود شخص میباشد و مسئولیت، ابالغ شده تلقی و عذر عدم اطالع پذیرفته نمیمکاتبات

 مالکیت نهایی محصول:   - 8ماده 

 استفاده نماید.  مورد بحث در قرارداد خودمحصول از  تواندمیکارفرما بدون محدودیت زمانی 

 پیمانکار        کارفرما

 



 

                 

 حل اختالف:   - 9ماده 

ارجاع و در صورت عدم  )داور(در صورت بروز اختالف فی مابین طرفین چنانچه موضوع از طریق مذاکره حل و فصل نگردد به کارشناس مرضی الطرفین 

 رای داور قطعی و الزم االجراست. ، ب حکم داور از طرف مراجع قضایی بر اساس مقررات داوری تعبین خواهد شدتوافق طرفین در انتخا

 سازیشفاف – ۱0ماده  

 شود.اعالم می ملغیبا امضای این قرارداد هرگونه تصور، قرار، مکاتبه و برداشت شفاهی در خصوص مندرجات مذکور بین طرفین 

  شرایط فسخ  -۱۱ماده 

باشد و در صورت درخواست فسخ قرارداد از جانب کارفرما امکان عودت وجه پیش پرداخت مبلغ اولیه قرارداد به منزله تائید کارفرما جهت شروع پروژه می

 پرداخت نخواهد بود.

تی تا آن زمان را به کارفرما عودت دهد و گردد کلیه وجوه پرداخاگر به هر دلیلی درخواست فسخ پروژه از سوی پیمانکار اعالم گردد، پیمانکار متعهد می

 هیچ گونه ادعایی نسبت به وجوه پرداختی نداشته باشد.

 فورس ماژور - ۱2ماده  

قوانین  طبق (از قبیل سیل، زلزله، جنگ، اعتصاب و غیره)در صورت بروز هرگونه اشکال به علت وجود فورس ماژور طبق تعاریف سازمان برنامه و بودجه 

 حاکم بر جامعه عمل خواهد شد.

ماده تهیه و تنظیم گردیده که هر کدام حکم واحد و قابل اعتباری دارد و پس از امضا و مبادله بین طرفین مفاد  12این  توافقنامه و قرارداد در دو نسخه  و 

 باشد.آن الزم االجرا می

 پیمانکار        کارفرما

 

 

 

 

 


