
 

 

  
 

 قزاردادضزايط ػوَهي تخص اٍل: 

ثِ آزضس  .……ثب ًس هلي  .……ثِ ضوبضُ ضٌبسٌبهِ  .……كطظًس  ……ثِ ًوبيٌسگي  .……ثيي  ………ايي هطاضزاز زض سبضيد 

ثِ آزضس  .…… ٍ ًس هلي .……ثِ ضوبضُ ضٌبسٌبهِ  .……كطظًس  .........اظ يي ســَ ًِ زض ايي هطاضزاز ًبضكطهب ًبهيسُ هي ضَز ٍ   ..……

 هي گطزز.هٌؼوس  ، اظ سَي زيگطثِ ػٌَاى ًبضدصيط  …………

 هَضَع قزارداد: 1هادُ 

ّبي  ظ اذشػبغي ٍ ديَسزاسشبًساضزّب ، كطاضٍش ، ضٍش ّب ٍ ضطح ذسهبر هَضز سَاكن زض ضطاي ثب اسشلبزُ اظ "............دطشيجبًي"هَضَع هطاضزاز ػجبضسسز اظ 

 هطاضزاز. 

 هطاضزاز هدسز هٌؼوس ذَاّس ًطز. بظ يي هسر ًبضكطهب زضغَضر ًيدس اظ اسوبم از ٍ : زض عَل هسر اخطاي هطاضزا1سجػطُ 

 هذت اجزاي قزارداد: 2هادُ 

ثبيس ًليِ ذسهبر هَضَع هطاضزاز ضا هغبثن ثب ثطًبهِ ظهبًي هَضز سَاكن، زض ضطايظ ًبضدصيط سوَيوي ذَضضيسي اسز ًِ  .............. هسر اخطاي هطاضزاز اظ سبضيد

 هطاضزاز، اًدبم زازُ ٍ ثِ سبييس ًبضكطهب ثطسبًس.  اذشػبغي

 هثلغ قزارداد: 3ادُ ه

ًبضدصيط، سهبر هَضَع هطاضزاز سَسظ ضيبل اسز ًِ ثط اسبس ضطايظ سؼييي ضسُ زض ضطايظ اذشػبغي هطاضزاز زض هوبثل اًدبم ذ ....................هجلؾ هطاضزاز ثطاثط 

  دطزاذز هي گطزز.ًبضدصيط  ثِ 

ٍ هدعا  َسؼِ اي كطاسط اظ هلبز هطاضزاز ًِ ثيطشط اظ ضٍال هؼوَل ًيبظ ثِ ظهبى زاضًس ثِ غَضر سبػشي هحبسجِ ضسُ ٍ زض هبلت غَضر حسبة )كبًشَض(هَاضز س

 اضائِ هيطَز.  ...........عجن سؼطكِ ديَسز ثِ اظاي سبػشي 

 : صذٍر صَرتحساب ٍ پزداختْا4هادُ 
  هبثل دطزاذز ذَاّس ثَز. حسي اًدبم ًبض دس اظ دبيبى ظهبى هطاضزازي يسضو ثِ هٌظَض زضغس هجلؾ ًل هطاضزاز دٌح 

 .سبضيد ضطٍع اخطاي هطاضزاز اظ ضٍظ دطزاذز اٍليي ثرص اظ هجلؾ هطاضزاز ذَاّس ثَز 

 : تؼْذات كارفزها5هادُ 

 زيسُ اسز. هطاضزاز هطرع گط اذشػبغيًبضكطهب هَظق ثِ سأهيي ٍ اضائِ سوبم اعالػبسي اسز ًِ زض ضطايظ  -6-1

 ًوبيس.ًبضدصيط  ثِ  زض چبضچَة هطاضزاز ًبضكطهب هوٌي اسز ثطاي ثْجَز ذسهبر هطاضزاز زض ّط ظهبى سَغيِ ّبيي -6-2

 .جبضسيًو وبًٌبضيثِ ػْسُ د سّسيٍ ثِ سٌبٍة ضخ ه جبضسيثبًي ه يثب ثبًي ًِ اظ سَ سشنيًَاهع ٍ اضٌبالر هَخَز زض اضسجبط س ِيًل  -6-3

 طاريي، سـ لنيٍ غسا ٍ ك يويًطزى هَس عيشبيدي، ز لني، غسا ٍ ك يويهَس سيٍ سَل ِيذبظ ، سْ يّب طييوي، سطخوِ ، اً خي، سب يغٌؼش يسػٌب ٌِيّع -6-4

 ثبضس. يثؼْسُ ًبضكطهب ه گطيٍ هَاضز هشلطهِ ز زيزض سبذشبض سب ياسبس

 هبثل اخطا ذَاّس ثَز. ييعطك يٍ دس اظ اهضبء ثطا نيهطاضزاز سٌظ ِيالحبهثبضس ثػَضر  سُيضس ييزض هلبز هطاضزاز ًِ ثِ سَاكن عطك طييّطگًَِ سـ -6-5

 كارپذيز : تؼْذات6هادُ 

زض هوبثل ًبضكطهب ثِ اظاي ّط دي آهس ًبضي اظ سأذيط، ضؼق ػولٌطز، ًوض هطاضزاز ٍ هػَض اًدبم ضسُ ًبضدصيط هسشول اظ ّط ضطط غطيحي زض هطاضزاز ،  -6-1

 .هشؼْس ٍ هسئَل اسز

 .  ًليِ اعالػبر ٍ هساضى زضيبكز ضسُ اظ ًبضكطهب ضا هحطهبًِ سلوي ًطزُ ٍ ثسٍى اخبظُ ًبضكطهب حن اكطبء يب ٍاگصاضي آًْب ضا ثِ ؿيط ًساضزضدصيط ًب -6-2



 

 

  
 

 : اهَر هحزها7ًِهادُ 
ي سٌٌيٌي، سدبضة ٍ زاًص كٌي اي ًِ ًليِ هَضَػبر هطسجظ ثِ هطاضزاز ضا هحطهبًِ سلوي ًطزُ ٍ سحز ّيچ ضطايغي اعالػبر، هساضى، زازُ ّبًبضدصيط  

 .سَسظ ًبضكطهب زض اذشيبض ٍي گصاضشِ ضسُ اسز، ضا كبش ًرَاّس ًطز، هگط ايٌٌِ هدَظ ضسوي ٍ ًشجي ًبضكطهب ضا زض ايي ضاثغِ اذص ًطزُ ثبضس

 . هحتَاي پزٍصُ :8

  ِذسهبر آًْباًَاع ثسشِ ّبي دطشيجبًي ٍ ضيع  1ضوبضُ  دطشيجبًي ثط اسبس خسٍل ديَسز ......ثسش 

 اذشيبضي( حضَض يي سبػز زض هبُ ثطاي آهَظش ٍ ّوبٌّگي ثب سين هحشَايي( 

 اخطاي هَاضز ٍيژُ ٍ ٍ كَضس سَسؼِ ثب اضائِ غَضر حسبة هدعا 

 : تؼذر )فَرس هاصٍر(8هادُ 
ًوض هطاضزاز سلوي ًرَاّس ضس ٍ ، اًدبم سؼْسار ّط گبُ ثؼلز حَازص هْطي ٍ ؿيط هشطهجِ ّط يي اظ عطكيي هطاضزاز ًشَاًٌس سؼْسار ذَز ضا اًدبم زٌّس، ػسم 

  هطاضزاز ثوَر ذَز ثبهي ذَاّس ثَز.

 : قاًَى حاكن تز قزارداد9هادُ 

 ي هطاضزاز حبًن ذَاّس ثَز.يثبضس ثطا يًِ زض اضسجبط ثب هَضَع هطاضزاز ه خوَْضي اسالهي ايطاى ييِ هَاًيًل

 : رػايت قَاًيي11هادُ 
ًوي سَاًس ثب ًبضدصيط يي هولٌشي ٍ هوطضار ٍ آئيي ًبهِ ّبي خبضي اػن اظ هولٌشي ٍ ضطًشي ضا ضػبيز ًوبيس. زضّيچ غَضسي هٌلق اسز ًليِ هَاًًبضدصيط 

 ػصض ػسم اعالع اظ هَاًيي ٍ هوطضار هعثَض هشؼصض گطزز.

 : فسخ قزارداد11هادُ 
 : هطاضزاز زض ضطايظ شيل هبثل كسد هي ثبضس -11-1

هبزض ثِ سٌويل ٍ اًدبم ًل يب ثرطي اظ سؼْسار ذَز هغبثن هطاضزاز ٍ ثطعجن ثطًبهِ ظهبًي ًطسُ ٍ هبزض ثِ ضكغ ًبضدصيط يغي ًِ ة( ثب اذشيبض ًبضكطهب زض ضطا

 اظ زضيبكز يبززاضز زض ايي ظهيٌِ ًگطزيسُ ثبضس. زٍ ّلشًِوبيع ذَز ظطف هسر 

 زُ ٍ يب ايٌٌِ هبزض ثِ اًدبم سؼْسار ذَز ًجبضس.ح( ثطاسبس اذشيبض يٌي اظ عطكيي زض حبلشي ًِ عطف زيگط اػالم ٍضضٌسشگي ًوَ

 ر( ثطاسبس اذشيبض يٌي اظ عطكيي زض غَضسيٌِ عطف زيگط هٌحل گطزيسُ ٍ يب زضذَاسز اًحالل ًوبيس. 

 ص( ثطاسبس سَاكن عطكيي.

 : تغييزات12هادُ 

 ثِ اهضبي عطكيي ثطسس.ح يهٌشَة ٍ غط ثِ غَضرّط گًَِ سـييط ٍ يب اضبكِ ضسى ثِ هَضَع هطاضزاز ضسويز ًرَاّس زاضز هگط آًٌِ 

 ًطاًي طزفيي: 13هادُ 
 ................ًطبًي ًبضكطهب : 

 ................: ًبضدصيطًطبًي 

  تغييز ًطاًي طزفيي قزارداد: 14هادُ 
عطف زيگط اثالؽ ًٌس ٍ سب ٍهشي ًِ ًطبًي خسيس ثِ  ّطگبُ يٌي اظ عطكيي هطاضزاز ًطبًي هبًًَي ذَز ضا زض هسر هطاضزاز سـييط ثسّس ثبيس ًشجبً ايي سـييط ضا ثِ

 .عطف زيگط اػالم ًطسُ اسز ، ًليِ ًبهِ ّب ، اٍضام ٍ هٌبسجبر ثِ ًطبًي هبًًَي اضسبل ٍ سوبم آًْب اثالؽ ضسُ سلوي ذَاّس ضس

 كارپذيز     كارفزها

 ػلي خالقياى      



 

 

  
 

 1پيَست ضوارُ 

 
سَاى هطبثِ يي ذبًِ زاًسز  سبيز ضا هي  سبيز ثِ ػْسُ زاضز. زض يي هثبل ذَة ٍة  سبيز اظ هْوشطيي ٍظبيلي اسز ًِ هسيط يي ٍة  ًگْساضي ٍ ثطٍظضسبًي ٍة

دس اظ هسسي اظ ضٌل  سبيز ثسٍى دطشيجبًي ٍ ًگْساضي هٌبست  گيطز. يي ٍة ًِ ثسٍى ًگْساضي ٍ هطاهجز دس اظ هسسي ظبّطي ًبهٌبست ٍ ًبظيجب ثِ ذَز هي

ي ضوب زض هَسَضّبي خسشدَ سٌعل ذَاّس ًطز يب  سبيز ذَاّس ضس ٍ ضسجِ  سبيز ثِ غَضر ؿيط اسشبًساضز ٍاضز ٍة  اسشبًساضز ذَز ذبضج ذَاّس ضس. هحشَاي ٍة

يب ثبيس ظهبى ثسيبض ظيبزي ضا غطف ًٌيس ٍ يب ايٌٌِ سبيششبى،   زاضشِ ضسى ٍة ّب ّوگي ثِ ايي هؼٌبسز ًِ ثطاي ذَة ًگِ هغبثن اًشظبض ضوب ضضس ًرَاّس ًطز. ايي

 .ايي ٍظيلِ ضا ثِ ًيطٍّبي هشرػع زيگطي ٍاگصاض ًٌيس

 

 سبيز ضبهل زٍ ًَع ًبض اسز:  ثِ عَض ًلي ًگْساضي يي ٍة

  
 كٌي دطشيجبًي ٍ ًگْساضي        . 1

 هحشَايي دطشيجبًي ٍ ًگْساضي        . 2
  

سبيز ضوب   سبيز زض هجبل هطٌالر احشوبلي اسز ًِ هوٌي اسز ضٍي زّس. ّوچٌيي زض غَضسيٌِ هطٌالر كٌي ٍة  اهجز ٍةدطشيجبًي ٍ ًگْساضي كٌي ضبهل هط

 ثحطاًي ًجبضٌس، زض كطآيٌس دطشيجبًي ايي هطٌالر ثطاي ضوب ضكغ ذَاٌّس ضس.
  

سبيز ضوبسز. ثطٍظضسبًي هغبلت ، ذسهبر، هحػَالر، اذجبض ٍ   ثطاي ٍةدطشيجبًي هحشَايي ضبهل سوبم كطآيٌسّبي هطاضگطكشي هحشَا ٍ سَليس ثطذي اظ اًَاع هحشَا 

 ًٌٌس. ضٍح ٍ سبًز ذَز ذبضج هي ثرطٌس ٍ آًطا اظ حبلز ثي سبيز ضوب خلَُ هي  ... ثِ ٍة
  

سذبضي زٍ ذسهز كَم  ػْسُ ثگيطًس. ثب ثطٍىسبيز ضوب ضا ثط   اي اظ اكطاز ثبسدطثِ ضا گطز ّن آٍضين ًِ دطشجبًي ًبهل ٍة اسز ًِ ثشَاًين هدوَػِ سالش ثط ايي ثَزُ

 ضوب اظ هعايبي ظيط ثطذَضزاض ذَاّيس ضس:
  
 ثط ضوب ّوچٌيي. ضَز هي ضكغ گيطز ػْسُ ثط ضا ضوب سبيز  ٍة ثِ هطثَط ّبي كؼبليز ًِ ًيطٍيي اسشرسام ثطاي ًبكي هٌبثغ ًساضشي ثط هجٌي ضوب هطٌل        . 1

 سبيز زيگط ًگطاى ًرَاّيس ثَز.  ثبثز ٍةًٌيس ٍ اظ  ٍ ًبض ذَز سوطًع هي ًست

 .ثَز ًرَاّيس زّس هي ضٍي سبيششبى  ٍة ثطاي ًِ اسلبهبسي ًگطاى ضوب ٍ گطكز ذَاّس ػْسُ ثط ضا ضوب هسبئل كٌي دطشيجبًي هشرػع، سين يي        . 2

 سبيز ضوب اظ حبلز ظيجبي ذَز ذبضج ًرَاّس ضس.  ظبّط ٍةطاحبى گطاكيي اًدبم ذَاّس ضس ٍ ع ي ٍسيلِ ثِ ضوب ًيبظ هَضز گطاكيٌي ّبي عطح        . 3

 هب هحشَايي ًبضضٌبسبى سرػع ثب ضوب سبيز  ٍة هَضَع اسز هوٌي گبّي الجشِ. دطزاذز ذَاٌّس ضوب ًيبظ هَضز هحشَاي سَليس ثِ هحشَايي ًبضضٌبسبى        . 4

 .ضر ضوب ضا، ضاٌّوبيي ذَاّين ًطزغَ ايي زض ًِ ثبضس ًساضشِ ّورَاًي

 .دطشيجبًي آًاليي سيسشن اظ اسشلبزُ ثب هوطض ظهبى زض آى زضيبكز ٍ هطرع ظهبى ثطاي ًبض سؼييي        . 5

هَسَضّبي خسشدَ ٍ ...  سبظي  ثْيٌِ اغَل ضػبيز هحشَا، اسشبًساضز ٍضٍز اظ هطاهجز كلص، ّبي كبيل اساليسّب، سػبٍيط، غلحبر، عطاحي ٍة، غلحبر سَليس        . 6

 ي هب ذَاّس ثَز. ط ػْسُسوبهبً ث
  

سَاًيس زض ايي هَضز هطبٍضُ  ّبي ديطٌْبزي ضا اًشربة ًٌيس. ّوچٌيي اگط اضظيبثي زضسشي اظ ًيبظ ذَز ًساضيس، هي سَاًيس يٌي اظ ثسشِ ضوب هشٌبست ثب ًيبظسبى هي

 ثگيطيس.

 



 

 

  
 

 خذهات پطتيثاًي فٌي ٍب سايت
 

 تيثاًي ساػتيپط تستِ طاليي تستِ ًقزُ اي تستِ تزًشي ًَع خذهت

سايت   پطتيثاًي فٌي اس ٍب

ضوا در هَاقغ تزٍس اضکال 

 ػذم دستزسي

+ + + + 

هزاقثت اس در دستزس تَدى 

 سايت ٍب
+ + + + 

تغييز سزٍر هيشتاًي ٍب 

 ٌّگام ًياس
+ + + + 

 + + + + تغييزات ٍ تٌظويات داهٌِ

تاسساسي ٍ ًگْذاري 

 ّاي ساسهاًي ايويل
+ + + + 

تيثاى اس تْيِ ًسخِ پط

ّا ٍ تاًک اطالػاتي رٍي  فايل

 سزٍر

- + + + 

تِ رٍسرساًي ٍ ًصة ًسخِ 

ّاي جذيذ اهٌيتي ٍ غيز 

اهٌيتي ًزم افشار ٍ هاصٍل 

 ّاي ٍاتستِ

- - + + 

رفغ ايزادات پيص آهذُ در 

 طزاحي ظاّزي
- - + + 

رفغ ايزادات پيص آهذُ در 

 كذ
- - + + 

 + + - - پطتيثاًي ٍ آهَسش تلفٌي

 زفِتؼ
 ّز هاُ

 تَهاى 41.111

 ّز هاُ

 تَهاى 61.111

 ّز هاُ

 تَهاى 181.111

 ّز ساػت

 تَهاى 25.111

  ّعاض سَهبى 35خلسِ دطشيجبًي يب آهَظش حضَضي = ّط سبػز 

  ُّعاض سَهبى 222ًگْساضي، هسيطيز ٍ دطشيجبًي اظ سطٍض = ّط هب 

  زضغس ثِ سؼطكِ ّب اضبكِ هيطَز 22ثِ اظاي ّط زُ ّعاض ثبظزيس. 

 ثبضٌس. هَاضزي ًِ ثِ ػٌَاى ًػت اهٌبى ٍ هبثليز خسيس يب سَسؼِ اهٌبًبر ضٍي ٍة سبيز ّب ثبضس زض ضوَل دطشيجبًي ًوي 

  كطآيٌس دطشيجبًي هؼوَل سٌْب اظ عطين سيسشن دطشيجبًي ٍاهغ زض آزضسsupport.khaleghian.ir .غَضر ذَاّس دصيطكز 

 سبيز ضوب اخطا ذَاّس ضس.  كعاض ٍةا ّبي ًطم دطشيجبًي ثب زض ًظط گطكشي هحسٍزيز 

  زضغس آى زض اًشْبي زٍضُ اذص ذَاّس ضس. 12زضغس ّعيٌِ دطشيجبًي زض اثشساي زٍضُ ٍ  02ثطاي هطاضزازّبي دطشيجبًي كٌي خعئي 

  هبُ ذَاّس ثَز. 12سب  3هسر ظهبى دطشيجبًي ثسشِ ثِ اًشربة هطشطي ثيي 

 :كِ تِ طَر هجشا هحاسثِ هيطَد ّن تاضذ پطتيثاًي هوکي است ضاهل تزخي خذهات اضافِ سيز

 سَليس سجليـبر ػٌسي ٍ ثٌطّب 



 

 

  
 

 سَليس كبيل كلص 

 سلبضضي ٍ گطزش ًبضي  سَليس كطم 

 اضسبل گعاضش سحليلي ًبضثطاى ثِ هسيط سبيز 

 هطبٍضُ ٍضٍز هحشَا 

 اغالح سبذشبض هحشَايي 

 ٍضٍز هحشَا 

  سَليسFAQ دبيگبُ زاًص ًبضثطاى ٍ 

 سَليس هحشَاي هشٌي 

  ِسبيز  ٍةسطخو 

 سْيِ سػبٍيط ٍ ػٌبسي 


