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 ثِ ًبم پبیذاری کَّستبى ، ثِ ًبم آراهص دریب

 ثِ ًبم خذا

 

 

 

 پیوبى ًبهِ

ٍجذاى کبری ٍ اعتوبد ثِ داًص فٌی ٍ هذیریتین ایي پیوبى ًبهِ را ثب توبم ٍجَد ٍ ثب ثب یبری  یبد خذا ، ثب تکیِ ثر 

عطك ، اعتمبد راسخ ٍ ایوبى ثِ ًتیجِ کبر ، هتعْذ ثِ اجرای ایي لرارداد اخاللب ٍ لبًًَب  هتعْذ ثِ اجرای ثی کن ٍ 

 کبست آى ٍ ّوِ آًچِ کِ گفتِ ٍ یب هکتَة ضذُ هی ثبضن.
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 عراحی سبیت کبریبثیع: تذٍیي ثرًبهِ راُ اًذازی هَضَ

 فٟشػت

 چرا عراحی سبیت کبریبثی -1

 کبریبثی سبیت عراحی ٍیژگی -2

 اهکبًبت عراحی سبیت کبریبثی -3

اهکبًبت تخصصی ٍ تعرفِ ّب -4

 راحل کبر عراحی کبریبثیه -5

 تعْذات هجری -6

 تعْذات کبرفرهب -7

هعٌَی ٍ هبدی هبلکیت  حمَق -8

لرارداد فسخ ضرایظ ٍ لرارداد فسخ -9

تغییر یب ٍ هکول ، هتون ، ّب اصالحیِ -10

اختالف حل -11

 هفبد لرارداد: -12

 

 

 

 

 

 عراحی سبیت کبریبثیچرا  -1هبدُ

 ایٗ جّٕٝ اص ٚ ؿٛد ثشآٚسدٜ ثبیذ وٝ داسد ٚجٛد حیبتی ٘یبصٞبی ا٘ؼبٖ ٔب٘ذٖ ص٘ذٜ ٚ ثمب ثشای ، وبسیبثی ػبیت عشاحی

 ثٝ ٘یبص...(  ٚ ٚغزا آة)  فیضیِٛٛطیىی ٘یبصٞبی ثٝ تٛاٖ ٔی آٖ ػغح ثبالتشیٗ تب آٖ ػغح تشیٗ پبییٗ اص حیبتی ٘یبصٞبی
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 ا٘ؼبٖ. اػت خٛدؿىٛفبیی ٘یبص ٟ٘بیت دس ٚ ؿٙبختی صیجب ٘یبص رٞٙی، ٘یبصٞبی احتشاْ، ثٝ ٘یبص اجتٕبفی، ٘یبص أٙیت،

 سا ا٘ؼبٖ ٘یبصٞبی ، اجتٕبفی تجبدالت ٚ ٔشاٚدات أشٚص، ثٝ تب ٌزؿتٝ اص ٘یبصٞب ایٗ ثشاٚسدٖ ثشای ٚ اػت اجتٕبفی ٔٛجٛدی

 .ٔیىشد تبٔیٗ

 

 ؿغُ، آٚسدٖ ثذػت ثشای دسٌزؿتٝ.  ٞؼت ٚ ثٛدٜ ثـش ٘یبصٞبی تبٔیٗ ثشای ٚػیّٝ ٟٕٔتشیٗ وبفی دسأذ ٚ ؿغُ داؿتٗ

 ٔی ٌؼتشؽ سا آٖ ٚ پشداختیذ ٔی ای حشفٝ یبدٌیشی ثٝ اػتبدی ٘ضد یب ٚ وٙیذ د٘جبَ سا خٛد پذسی ؿغُ تب ثٛد وبفی

 سٚؽ ثٝ سا خٛد جبی ؿبٌشدی اٚػتب ٞبی سٚؽ سفتٝ سفتٝ صٙقتی د٘یبی ثٝ ا٘ؼبٖ ؿذٖ ٚاسد ٚ تىِٙٛٛطی سؿذ ثب دادیذ،

 ٚ ٔفیذ ٞبی سٚؽ تٟٙب اِىتشٚ٘یه تجبست ٚ فٙبٚسی پیؾ اص ثیؾ ٌؼتشؽ ثب أشٚصٜ ٚ داد وبسیبثی ٚ اػتخذاْ ٘ٛیٗ ٞبی

 دیذ تٛاٖ ٔی سا وؼی وٕتش دیٍش. اػت ایٙتش٘ت فضبی ٚ ٔجبصی د٘یبی اص اػتفبدٜ افشاد، اػتخذاْ ٚ وبسیبثی ثشای وبسآٔذ

 ثٟتش ٔـبغُ ثشای جؼتجٛ ٚ ؿغُ داؿتٗ وٝ ثؼب چٝ ٘ذٞذ، ا٘جبْ جؼتجٛ ایٙتش٘ت دس دیٍشی وبس ٞش یب خشیذ ثشای وٝ

 .ٌشد٘ذ ٔی آٖ د٘جبَ ثٝ ٔجبصی فضبی ایٙتش٘ت دس وبسثشاٖ وٝ ثٛدٜ ٔٛاسد ٟٕٔتشیٗ اص یىی

 

 ایٙتش٘تی ثبصاسیبثی ٚ ػبیت ٚة عشاحی دس ٘ٛیٗ ٞبی سٚؽ اسائٝ دس پیـشٚ ، ٚة فب٘ٛع ػبیت عشاحی ؿشوت ساػتب دسایٗ

 عشاحی پّتفشْ اص اػتفبدٜ ثب تٛا٘یذ ٔی ؿٕب ٚ اػت ٕ٘ٛدٜ اػتخذاْ ٚ وبسیبثی ػبیت عشاحی ا٘ذاصی ساٜ ٚ اسائٝ ثٝ الذاْ

 ٚ جٛ وبس ثٝ وبسفشٔب ٔقشفی اصای دس ٚ ثپشداصیذ وبسجٛیبٖ ٚ وبسفشٔبیبٖ جزة ثٝ ساحتی ثٝ اػتخذاْ ٚ وبسیبثی ػبیت

 فشٚؽ  ٔب تٛػظ ؿذٜ اسائٝ وبسیبثی ػبیت عشاحی دس تٛا٘یذ ٔی ٕٞچٙیٗ.  وٙیذ وؼت دسأذ پشٚػٝ ایٗ اص ثبِقىغ

 دیٍش ٔٛاسد ثؼیبسی ٚ. ثبؿیذ داؿتٝ وبسجٛیبٖ ٚ وبسفشٔبیبٖ ثشای ٘یبص ٔٛسد ّٔضٔبت ٚ ٔحصٛالت

 کبریبثی سبیت عراحی گیژٍی -2هبدُ 

ٔقشفی ا٘ٛاؿ ٔـبغُ -1

ٔقشفی ا٘ٛاؿ دػتٝ ثٙذی ٞبی ؿغّی ؿبُٔ ثب٘ىذاسی ، ثیٕٝ ٚ ... -2

ٚلت، لشاسدادی ، ٔٛلت تقشیف صٔبٖ وبسی ٔب٘ٙذ تٕبْ ٚلت ، پبس -3

تقییٗ حمٛق دسخٛاػتی ثٝ صٛست حبثت، حذالُ ، لبثُ ٔزاوشٜ ٚ ... -4

تقشیف ٟٔبست ٞبی ٔختّف وبسجٛ ٚ ٟٔبست ٞبی لبثُ دسخٛاػت وبس فشٔب -5

تقشیف ػغٛح ٔختّف ؿغُ ٔب٘ٙذ اسؿذ، وبسٔٙذ، ٔذیش ٚ ... -6

ٔقشفی ٔـبغُ ثش اػبع وّیذ ٚاطٜ ٞبی ٔختّف ثشای ػئٛ -7

ب وبسفشٔب ٚ وبسجٛ ثش اػبع ٘مـٝ ٌٌُٛ ٚ آدسع دٞی ثٝ صٛست ٘ضدیه تشیٗ ٔىبٖ ٚ ...تقشیف ٔىبٟ٘ -8

تقشیف ا٘ذاصٜ ؿشوتٟبی ثش اػبع تقذاد وبسٔٙذاٖ -9

تقشیف ثی ٟ٘بیت  وبسفشٔب ثب أىبٖ دسج اعالفبت تٕبع، تبسیخچٝ ، آدسع ػبیت ٚ ؿجىٝ ٞبی اجتٕبفی ٚ ... -10
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ٔغبثك ثب اػتشاتظی عشاحی ػبیت وبسیبثی أىبٖ ٔذیشیت دسخٛاػتٟبی وبسفشٔب ٚ وبسجٛ -11

فت ٞضیٙٝ فضٛیت ثشای وبسفشٔبیبٖ ٚ وبسجٛیبٖبأىبٖ دسی -12

أىبٖ ا٘ٛاؿ سصٚٔٝ ٞبی وبسی ثشای وبسفشٔبیبٖ ٚ وبسجٛیبٖ دس عشاحی ػبیت وبسیبثی ٚ ٔـبغُ -13

أىبٖ تقشیف پىیج ٞبی ؿغّی ٚ سصٚٔٝ وبسی -14

یبٖأىبٖ دسخٛاػت ٔـبغُ تٛػظ وبسفشٔبیبٖ ٚ وبسجٛ -15

أىبٖ ایجبد صٔب٘جٙذی ثشای دسیبفت ؿغُ ٚ اٌٟی ؿغّی دس عشاحی ػبیت وبسیبثی ٚ ٔـبغُ -16

أىبٖ پشداخت ا٘الیٗ ثشای ا٘ٛاؿ پىیج ٞبی وؼت ٚ وبس -17

أىبٖ دسیبفت ٘ؾشات ، الیه ٚ دیغ الیه تٛػظ وبسفشٔبیبٖ ٚ وبسجٛیبٖ دس عشاحی ػبیت وبسیبثی -18

ثشای وبسفشٔبیبٖ ٚ وبسجٛیبٖأىبٖ دسج اعالفیٝ ٞبی ؿغّی ٚ ٞـذاسٞب  -19

أىبٖ ایجبد  صف ایٕیُ ٚ دسخٛاػتٟب ثش اػبع اِٚٛیت دٞی دس عشاحی ػبیت وبسیبثی ٚ ٔـبغُ -20

أىبٖ ایجبد صفحبت اختصبصی ثشای وبسفشٔب، وبسجٛ، پیـٟٙبدات، سصٚٔٝ ٚ ... -21

أىبٖ ایجبد ػٛاالت ٔتذاَٚ ثشای دسج ػٛاالت ٚ پبػخٟب -22

تٛػظ فشْ ػبص پیـشفتٝأىبٖ ایجبد ثی ٟ٘بیت فشْ  -23

أىبٖ فشٚؽ ٔحصٛالت آٔٛصؿی ٚ خذٔبت ) فشٚؿٍبٜ ایٙتش٘تی( -24

 

 اهکبًبت عراحی سبیت کبرایبثی - 3هبدُ

یب ایجبد ػبة دأیٗ ثش اػبع ػبیت لجّی ٚ ِیٙه ثٝ  وبسیبثی : ا٘تخبة دأٙٝ ٔٙبػت ثشای عشاحی ػبیت دأٙٝ ػبیت -1

ػبیت اصّی

فضبی ٔیضثب٘ی اثشی ٔتٙبػت ثب ٞش تقذاد وبسثشفضبی ٔیضثب٘ی اثشی: اػتفبدٜ اص  -2

وبسفشٔبیبٖ ٚ اختصبصی یب فٕٛٔی ثٙبثش حجٓ  ثشاػبع  وبسیبثی ػیؼتٓ ٔذیشیت ٔحتٛا : عشاحی ػبیت  -3

ٖوبسجٛیب

ثٝ صٛست وبٔال  ٚة ػبیت ٝ  وبسٌیشی اص سٚؽ ٞبی ٘ٛیٗ عشاحی ػبیت، ٚ ساٜ ا٘ذاصی : ثػبیت وبسیبثیعشاحی لبِت  -4

یٛ ٚ پشػشفتسػپب٘ؼ

ٔبیبٖ ٚ وبسجٛیبٖشیتی ثشای حفؼ اعالفبت ٚ حشیٓ خصٛصی وبسفأٙیت اعالفبت: ثٝ وبسٌیشی اص ثبالتشیٗ ػپش ٞبی أٙ -5

 ٍ تعرفِ ّب اهکبًبت تخصصی عراحی سبیت ضجکِ اجتوبعی - 4هبدُ
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 ّبستیٌگ ٍ داه4-1ٌِ

 Cپّٗ  B پّٗ A پّٗ فٙٛاٖ

 ٔجبصی ٔجبصی اؿتشاوی فضبی ٔیضثب٘ی ٚة

 ٘ب ٔحذٚد ٘بٔحذٚد ایٕیُ 5 ایُٕ ٞبی اختصبصی

 5000MB 10000MB 50 GB فضبی ٔیضثب٘ی

 ٘بٔحذٚد دأٙٝ 5 ٘ذاسد پبسن دأیٗ

 ٘بٔحذٚد 10GB 50GB پٟٙبی ثب٘ذ

 داسد داسد داسد IR.دأٙٝ 

 داسد داسد ٘ذاسد COM.دأٙٝ 

 داسد ٘ذاسد ٘ذاسد ORG.دأٙٝ 

 داسد ٘ذاسد ٘ذاسد NET.دأٙٝ

 داسد ٘ذاسد ٘ذاسد پی اختصبصیآی 

 اهکبًبت لبلت 4-2

 Cپّٗ  B پّٗ A پّٗ فٙٛاٖ

 داسد داسد داسد ثشٌٝ ٞبی اصّی ػبیت ؿبُٔ خب٘ٝ ، دسثبسٜ ٔب ، تٕبع ثب ٔب 

ثشٌٝ ٞبی فشفی ػبیت ، ٕ٘ٛ٘ٝ وبسٞب، ا٘تمبدات ٚ پیـٟٙبدات ، لٛا٘یٗ ٚ ٔمشسات 

 ش وبسفشٔب اػت.ؾ، ٚ ٞش آ٘چٝ ٔٛسد ٘
 داسد داسد داسد

ثشٌٝ ٞبی ٔقشفی ؿبُٔ ، ٌٛاٞیٙبٔٝ ٞب ، چبست ػبصٔب٘ی ، ٔقشفی پشػُٙ ٕٞشاٜ 

ثب فىغ ٚ ویٛ اس وذ ، ػٛاثك اجشایی ، ٕ٘ٛ٘ٝ وبسٞبی دس حبَ اجشا ، ٔٙبثـ 

 ا٘ؼب٘ی 

 داسد داسد داسد

 داسد داسد ٘ذاسد ػبص پیـشفتٝفشٟٔبی 

 داسد داسد ٘ذاسد ٘مـٝ ٌٌُٛ 

 داسد داسد ٘ذاسد ٔٛتٛس جؼتجٛی داخّی پیـشفتٝ 

 داسد داسد داسد ٌبِشی تصبٚیش

 داسد داسد داسد تمٛیٓ 

 داسد داسد داسد ػٛاالت ٔتذاَٚ

 هذیریت 4-3

 Cپّٗ  B پّٗ A پّٗ فٙٛاٖ

 داسد داسد داسد ٔذیشیت ثٙش

 داسد داسد داسد ٔذیشیت ایٕیُ

 داسد داسد داسد ٔذیشیت لؼٕت ٞبی خبف

 داسد داسد داسد ٕ٘بیؾ ٌشافیىی ٍِٛ  ٕٞىبساٖ

 داسد داسد ٘ذاسد فشْ ػبص + فشْ ػفبسؽ + فشْ تٕبع ثب ٔب
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 داسد ٘ذاسد ٘ذاسد ٔذیشیت وبسثشاٖ

 تعبهل ٍ ارتجبط ثب کبرثراى 4-4

 Cپّٗ  B پّٗ A پّٗ فضٛیت

 داسد داسد داسد أىبٖ ٘ؾش دٞی 

 داسد داسد داسد أىبٖ الیه یب دیغ الیه

 داسد داسد داسد پیبٟٔب ٚ اعالفیٝ ٞب

 داسد داسد داسد حؼبة وبسثشی ػفبسؿی افضبء ٚ ٕٞىبساٖ

 داسد داسد داسد خجش٘بٔٝ ٚ اسػبَ ایٕیُ ) آخشیٗ اخجبس ، پیـٟٙبدات ٚیظٜ (

 داسد داسد ٘ذاسد ػبٔب٘ٝ پیبٔىی

 داسد ٘ذاسد ٘ذاسد پـتیجب٘ی ثٝ صٛست تیىت

 داسد ٘ذاسد ٘ذاسد ٘ؾش ػٙجی ٚ ٔؼبثمبت 

 داسد ٘ذاسد ٘ذاسد ٚ ثبؿٍبٜ ٔـتشیبٖ تبالس ٞبی ٌفتٍٛ

 داسد ٘ذاسد ٘ذاسد پـتیجب٘ی آ٘الیٗ

 ضجکِ ّبی اجتوبعی 4-5

 داسد داسد داسد تٍّشاْ

 داسد داسد داسد ایٙؼتبٌشاْ

 داسد داسد داسد فیؼجٛن

 داسد داسد داسد تٛیتش

 داسد داسد ٘ذاسد ٌٌُٛ پالع

 داسد داسد ٘ذاسد پیٗ تشاػت

 داسد ٘ذاسد ٘ذاسد ِیٙىذیٗ

 داسد ٘ذاسد ٘ذاسد یٛتٛیٛة

 داسد ٘ذاسد ٘ذاسد ٔبی اػپیغ

 داسد ٘ذاسد ٘ذاسد آپبسات

 داسد ٘ذاسد ٘ذاسد فیغ ٕ٘ب

 اهکبًبت تخصصی 4-6

 داسد داسد داسد ، وبسفشٔب، وبسجٛ تقشیف ا٘ٛاؿ وبسثش

 داسد داسد داسد تقشیف ا٘ٛاؿ ٔـبغُ

 داسد داسد داسد ٔـبغُ دػتٝ ثٙذی

 داسد داسد داسد تقشیف صٔبٖ وبسی ٔب٘ٙذ تٕبْ ٚلت ، پبس ٚلت، لشاسدادی ، ٔٛلت

 داسد داسد داسد دسخٛاػتی حمٛق تقییٗ

 داسد داسد داسد ٔختّف ٞبی ٟٔبست تقشیف

 داسد داسد داسد تبییذ چٙذ ٔشحّٝ ای افضب
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 داسد داسد داسد ایٕیُ ٔبسوتیًٙ

 داسد داسد داسد ... ٚ ٔذیش وبسٔٙذ، اسؿذ، ٔب٘ٙذ ؿغُ ٔختّف ػغٛح تقشیف

 داسد داسد داسد ػئٛ ثشای ٔختّف ٞبی ٚاطٜ وّیذ اػبع ثش ٔـبغُ ٔقشفی

 داسد داسد داسد وبسجٛ ٚ وبسفشٔب ٔىبٟ٘ب تقشیف

 داسد داسد داسد ؿشوتٟبی ا٘ذاصٜ تقشیف

 داسد داسد داسد ٚ وبسجٛ وبسفشٔب  ٟ٘بیت ثی تقشیف

 داسد داسد داسد وبسجٛ ٚ وبسفشٔب دسخٛاػتٟبی ٔذیشیت أىبٖ

 داسد داسد داسد وبسجٛیبٖ ٚ وبسفشٔبیبٖ ثشای فضٛیت ٞضیٙٝ دسیبفت أىبٖ

 داسد داسد ٘ذاسد وبسجٛیبٖ ٚ وبسفشٔبیبٖ ثشای وبسی ٞبی سصٚٔٝ ا٘ٛاؿ أىبٖ

 داسد داسد ٘ذاسد وبسی سصٚٔٝ ٚ ؿغّی ٞبی پىیج تقشیف أىبٖ

 داسد داسد ٘ذاسد وبسجٛیبٖ ٚ وبسفشٔبیبٖ تٛػظ ٔـبغُ دسخٛاػت أىبٖ

 داسد داسد ٘ذاسد ؿغّی اٌٟی ٚ ؿغُ دسیبفت ثشای صٔب٘جٙذی ایجبد أىبٖ

 داسد داسد ٘ذاسد وبس ٚ وؼت ٞبی پىیج ا٘ٛاؿ ثشای ا٘الیٗ پشداخت أىبٖ

 داسد داسد ٘ذاسد وبسجٛیبٖ ٚ وبسفشٔبیبٖ تٛػظ الیه دیغ ٚ الیه ، ٘ؾشات دسیبفت أىبٖ

 داسد ٘ذاسد ٘ذاسد ٞـذاسٞب ٚ ؿغّی ٞبی اعالفیٝ دسج أىبٖ

 داسد ٘ذاسد ٘ذاسد دٞی اِٚٛیت اػبع ثش دسخٛاػتٟب ٚ ایٕیُ صف  ایجبد أىبٖ

 داسد ٘ذاسد ٘ذاسد ... ٚ سصٚٔٝ پیـٟٙبدات، وبسجٛ، وبسفشٔب، ثشای اختصبصی صفحبت ایجبد أىبٖ

 داسد ٘ذاسد ٘ذاسد پبػخٟب ٚ ػٛاالت دسج ثشای ٔتذاَٚ ػٛاالت ایجبد أىبٖ

 داسد ٘ذاسد ٘ذاسد پیـشفتٝ ػبص فشْ تٛػظ فشْ ٟ٘بیت ثی ایجبد أىبٖ

 داسد ٘ذاسد ٘ذاسد (ایٙتش٘تی فشٚؿٍبٜ)  خذٔبت ٚ آٔٛصؿی ٔحصٛالت فشٚؽ أىبٖ

 اهکبًبت اضبفی 3-7

 Cپّٗ  B پّٗ A پّٗ فٙٛاٖ

 داسد داسد داسد اعالفبت وبسوٙبٖ ٚ چبست ػبصٔب٘ی

 داسد داسد ٘ذاسد دسج تجّیغبت دس ػبیت

 داسد داسد داسد ٘مـٝ ػبیت

 داسد داسد داسد آٔبس ثبصدیذ

 داسد ٘ذاسد ٘ذاسد ٔٙبلصٝ ٚ ٔضایذٜ

 داسد داسد داسد اخجبس / ثالي / ٔمبالت

 داسد داسد ٘ذاسد تمٛیٓ ٚ سٚیذادٞب

 داسد ٘ذاسد ٘ذاسد دسیبفت ٕ٘بد اِىتشٚ٘یىی

 داسد داسد ٘ذاسد اتصبَ ثٝ دسٌبٟٞبی ثب٘ىی

 تجلیغبت ٍ ثبزاریبثی 3-8

 داسد داسد داسد ٚة ػبیت ٞبی تجّیغبتی سایٍبٖ داخّی ٚ خبسجی
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 داسد داسد ٘ذاسد وب٘بَ ٞبی پش ثبصدیذ تٍّشاْ

 داسد ٘ذاسد ٘ذاسد پیج ٞبی پش ثبصدیذ ایٙؼتبٌشاْ

 داسد ٘ذاسد ٘ذاسد وّیه یبة یب آی ٘تٛسن یب ص٘جٛس –تجّیغبت وّیّی 

 داسد ٘ذاسد ٘ذاسد تجّیغبت ثٙشی دس ػبیتٟبی پش ثبصدیذ

 داسد ٘ذاسد ٘ذاسد تجّیغبت وّیىی ٌٌُٛ

 داسد ٘ذاسد ٘ذاسد تجّیغبت ٔتٙی

 سئَ ٍ ثْیٌِ سبزی سبیت 3-9

 داسد داسد داسد css  ٚjava scriptثٟیٙٝ ػبصی وذ ٘ٛیؼی 

 داسد داسد داسد ػبصی وذ ٘ٛیؼیفـشدٜ 

 داسد داسد داسد ٘صت پالٌیٗ ٞبی ػئٛ پش ٔیْٛ

 داسد داسد داسد ٘صت پالٌیٗ پشٔیْٛ ٔٛؿه

 داسد داسد داسد اضبفٝ وشدٖ ٘مـٝ ػبیت

 داسد داسد داسد robots.txt افضٚدٜ فبیُ 

 داسد داسد داسد google,yandex.alexa,bing حجت ػبیت دس ٔٛتٛس ٞبی جؼتجٛ

 داسد داسد داسد ثشای وبسثشاٖ ؾفقبَ وشدٖ لبثّیت و

 اهٌیت 3-10

 داسد داسد داسد پالٌیٗ ٞبی أٙیت پشٔیْٛ

 داسد داسد داسد htacses, config,dbپـتیجبٖ ٌیشی اص فبیُ ٞبی

 داسد داسد داسد اػتفبدٜ اص ٚسٚد چٙذ ٔشحّٝ ای ٚ أٙیتی

 داسد داسد داسد تبصٜاػتفبدٜ اص لبثّیت تبییذ دػتی وبسثشاٖ 

 داسد داسد داسد تغییش أٙیتی ٘بْ فبیُ ٞبی دیتبثیغ

 داسد داسد داسد تغییش ٔؼیش فبیُ ٞبی اصّی ػبیت ثٝ پٛؿٝ ٞبی أٗ

 داسد داسد داسد ٔذیشیت ثّه ِیؼت

 داسد داسد داسد ثىبس ا٘ذاختٗ ػیؼتٓ ٔحبفؾت فبیش ٚاَ) دیٛاس آتؾ(

 داسد داسد داسد سثبت ٞبی جفًٙ ٘ٛیغ اػتفبدٜ اص ػیؼتٓ آ٘تی اػپٓ ٚ

 داسد داسد داسد لفُ وّیه سایت دس ػبیت ثشای فذْ وپی ثشداسی ٔغبِت

 داسد داسد داسد فقبَ وشدٖ حفبؽت اص آیفشْ ٞب

 تحَیل سبیت 3-11

 ّفت5ِ ّفت3ِ ّفتِ 2 زهبى تمریجی عراحی تب تحَیل

 سبل1 سبل1 سبل1 پطتیجبًی ٍ ثرٍز رسبًی

 دارد دارد دارد آهَزضی از راُ دٍرخذهبت 

 دارد دارد دارد آهَزش حضَری

 تعرفِ  4-11
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 %40 %30 %30 پیص لرارداد

 %40 %40 %40 عراحی اٍلیِ

 %20 %30 %30 عراحی ًْبیی ، تحَیل ٍ آهَزش

 000/4000  000/3000  000/2000 لویت

 

 هراحل کبر عراحی سبیت ضجکِ اجتوبعی

ٔـبٚسٜ ٚ ثبصدیذ سایٍبٖ اص ٔحُ وبس  .1

ا٘تخبة ٘بْ دأٙٝ ٔٙبػت ٔغبثك ثب اصَٛ ثبصاسیبثی ٚ ػئٛ .2

ا٘تخبة ٞبػت ٚ پبیٍبٜ دادٜ ٔٙبػت ثشای عشاحی ٚة ػبیت  .3

عشاحی وّیٝ فىغ ٞب ٔغبثك ثب اصَٛ سٚا٘ـٙبػی ٚ ٌشافیىی .4

تِٛیذ ٔحتٛا ٔتٙبػت ثب اصَٛ ػئٛ ثشای عشاحی ػبیت  .5

ػبیت ٔغبثك ثب آخشیٗ اػتب٘ذاسدٞبی ٌٌُٛ ٚ ػئٛ ٚ اػتفبدٜ اص ثٟتشیٗ وّٕبت وّیذی دس ٚة عشاحی ٟ٘بیی ٚة  .6

ػبیت ؿٕب

تبییذ ٟ٘بیی ٚة ػبیت ٚ لشاس ٌشفتٗ دس فضبی ٔجبصی .7

ٚٔقشفی ٚة ػبیت ثٝ ٔٛتٛس ٞبی جؼتجٛ اص جّٕٝ .8

ا٘جٕٗداخّی ٔتٙبػت ثب  ٔقشفی ٚة ػبیت ثٝ فٟشػتٟبی ٔٛضٛفی جٟب٘ی ٚ .9

ساٜ ا٘ذاصی ؿجىٝ ٞبی اجتٕبفی اص جّٕٝ .10

ٚ

ٔقشفی ٚ حجت ٔحصٛالت ؿٕب دس ٚة ػبیت ٞبی تجّیغبتی ٚ ٕٞىبساٖ ؿٕب .11

ا٘ذاصی ٚة ػبیت ؿٕباسػبَ ایٕیُ ٌشٚٞی ثٝ وّیٝ ٔـتشیبٖ ثبِمٜٛ جٟت اعالؿ سػب٘ی اص ساٜ  .12

ثٟجٛد ثخـیذٖ ثٝ ػشفت ٚة ػبیت ٚ ٘صت ٚ ساٜ ا٘ذاصی افضٚ٘ٝ ٞبی ػئٛ .13

ثبالثشدٖ ثبصدیذ اص ٚة ػبیت ؿٕب ثب اػتفبدٜ اص تىٙیىٟبی اصِٛی ٚ اػتب٘ذاسد ػئٛ .14

آٔٛصؽ وّیٝ ٔشاحُ دػتٝ ثٙذی ، افضٚدٖ ٚ یب تغییشات دس ٔحصٛالت ، تغییشات دس صفحبت ٚة ػبیت ٚ ٞش ٘ٛؿ  .15

تىٙیىی ٚ سٚؿی وٝ الصْ اػت یه ٔذیش ػبیت ثذا٘ذ دس عی یه جّؼٝ حضٛسی

پـتیجب٘ی اص ٚة ػبیت، وّیٝ ٚة ػبیت ٞبی عشاحی ؿذٜ دس فب٘ٛع سایب٘ٝ اص یه ػبَ پـتیجب٘ی سایٍبٖ ثٟشٔٙذ  .16

ٚ تىٙیىی ثٛدٜ ٚ دس عی ایٗ یه ػبَ دس ٞش صٔبٖ ٚ ٞش ٔىبٖ پشػُٙ فب٘ٛع سایب٘ٝ آٔبدٜ پبػخٍٛیی ثٝ ػٛاالت فٙی 

ؿٕب خٛاٞٙذ ثٛد
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ػبَ ضٕب٘ت ٘بٔٝ سػٕی ٘شْ افضاسی  5ٌبسا٘تی ٚة ػبیت ، وّیٝ ٚة ػبیت ٞبی عشاحی ؿذٜ تٛػظ فب٘ٛع سایب٘ٝ اص  .17

ثٟشٔٙذ ثٛدٜ ٚ تضٕیٗ ٔی ٌشدد اص ِحبػ أٙیتی ٚ تىٙیىی ٞیچ ٔـىّی دس ٚة ػبیت ایجبد ٍ٘شدد

. 

 تعْذات هجری – 6هبدُ 

دس ٚة ػبیت فبسی اص ٞشٌٛ٘ٝ اؿتجبٞبت تبیپی ٚ ٔحتٛایی ثبؿذوّیٝ ٔمبالت ٔٙتـش ؿذٜ  -1

دس صٛست اػتفبدٜ اص ٔمبالت ٚ ٘ٛؿتٝ ٞبی وتبثٟب ٚ  ٚة ػبیتٟبی ٔشتجظ ٔحتٛای اصّی ٚ وّی آٖ وبٔال ٔتٕبیض ٚ ٘ٛیٗ عشاحی  -2

ؿٛد

سفبیت وّیٝ لٛا٘یٗ وـٛسی ، ِـىشی ٚ فشفیبت ٔزٞجی وـٛس) جٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ( -3

ثٝ ٔجبحج ػیبػی ٚ ٔزٞجی ٚ ػٌٛشی ٞبی فشفی ٚ اخاللی جبٔقٝٚاسد ٘ـذٖ  -4

دس ٍ٘بسؽ ٔمبالت ٚ ٚة ػبیتسفبیت وّیٝ اصَٛ ٚ لٛا٘یٗ ػئٛ ٚ  -5

اػتفبدٜ اصِٛی اص لٛا٘یٗ ػئٛ والٜ ػفیذ -6

آٔٛصؽ ٔؼتٕش ٚ وبسثشدی ٔذیش ٔٛػؼٝ ٚ یب ساثظ فٙی -7

 تعْذات کبرفرهب – 7هبدُ 

ٔٛجٛد دس ٔٛػؼٝ ٚ ثب٘ه اعالفبتی ثٝ صٛست ٔمبالت آٔٛصؿی اضبفٝ ثش ٔمبالت آٔٛصؿی دس اختیبس لشاس دادٖ ٔٙبثـ آٔٛصؽ  -1

ٔجشی

وٕه دس ا٘تخبة ثٟتشیٗ وّٕبت وّیذی ٚة ٚ ٔٛضٛفبت اصّی ػبیت -2

دس اختیبس لشاس دادٖ فبیُ ٞبی ٚیذئٛیی ٔٛسد ٘یبص ثشای ا٘تـبس دس ؿجىٝ ٞبی اجتٕبفی  -3

ٝ ٞبی ایٙتش٘تی ثیٗ إِّّیدس صٛست ٘یبص ، تشجٕٝ ٔمبالت ٚ اخجبس ٔجّ -4

اػتفبدٜ ٞٓ ساػتب ثب فقبِیت ٞبی ػبیت دس ثٝ وبسٌیشی ٞـته ٞب دس وب٘بَ تٍّشاْ ٔٛػؼٝ -5

ا٘تـبس ٔمبالت ٚة ػبیت ٚ استجبط ِیٙىی پؼتٟب دس وب٘بَ تٍّشاْ -6

 سد .عشف لشاسداد ٔٛؽف اػت ٘ؼجت ثٝ پشداخت ٚ تؼٛیٝ ٔجّغ لشاسداد دس ٔٛفذ ٔمشس الذاْ الصْ سا ثقُٕ آٚ -7

 حمَق  هبلکیت هبدی ٍ هعٌَی -8هبدُ 

 وّیٝ حمٛق ٔبدی ، فّٕی ٚ ٔقٙٛی ٔتقّك ثٝ وبسفشٔب ٔی ثبؿذ . -1
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ٔی  ..........................اعالفبت وبسثشاٖ ، ثب٘ه اعالفبت ایٕیّی ٚ تّفٟٙبی ، اعالفبت وبسثشاٖ ٚة ػبیت ٔتقّك ثٝ آلبی  -2

ثبؿذ ٚ ٔجشی حك اػتفبدٜ ؿخصی اص اٟ٘ب سا ٘خٛاٞذ داؿت.

تٕبٔی ٔمبالت ٚ اعالفبت ٔٙتـش ؿذٜ دس ٚة ػبیت چٝ اص ِحبػ ٔبدی ٚ چٝ اص ِحبػ ٔقٙٛی ثٝ ٘بْ آلبی  -3

ٔٙتـش خٛاٞذ ؿذ. ........................

 فسخ لرارداد ٍ ضرایظ فسخ لرارداد -9هبدُ 

وٝ ٔجشی اص پغ اجشای ٔشاحُ روش ؿذٜ ثش ٘یبیذ وبسفشٔب حك فؼخ لشاسداد سا داسد ٚ ٔجشی ٍٞٙبْ فؼخ لشاسداد دس صٛستی  

ٞیچٍٛ٘ٝ حمی دس ساثغٝ ثب دسیبفت خؼبسات ٘ذاسد.

دس صٛستی وٝ تٕبٔی ؿشایظ ٔغبثك ثب ٔشاحُ عشاحی ؿذٜ دس پّتفشْ اجشا ٌشدد ، ٚ وبسفشٔب الذاْ ثٝ فؼخ لشاسداد ٕ٘بییذ 

دسصذ اص ٞضیٙٝ  50س صٛستی وٝ ٔذت صٔبٖ عی ؿذٜ وٕتش اص ٘صف ٔذت صٔبٖ اجشای عشح ثبؿذ ، وبسفشٔب ،  ٔٛؽف اػت د

دسصذ اص ٞضیٙٝ اجشا سا ثٝ ٔجشی عشح ثبثت خؼبست پشداخت  75اجشا ٚ چٙب٘چٝ ثیـتش اص ٘صف ٔذت صٔبٖ اجشای عشح ثبؿذ 

 ٕ٘بیذ.

 اصالحیِ ّب ، هتون ، هکول ٍ یب تغییر -10هبدُ 

یب تغییش  دس ٔٛاسدی اص ایٗ لشاسداد ٚ پیٛػتٟبی ٔشثٛعٝ یب ٘یبص ثٝ اِحبق ٞش ٌٛ٘ٝ ٔتٕٓ یب ٔىُٕ ثٝ لشاسداد ٚ ٞش ٌٛ٘ٝ  اصالح 

 پیٛػتٟب ، صشفب ثب تٛافك عشفیٗ ٔیؼش خٛاٞذ ثٛد

 حل اختالف -11هبدُ 

اختالف ٘ؾشی حبدث ٌشدد ، عشفیٗ دس ٔٛاسدی وٝ ثشای عشفیٗ لشاسداد دس تقجیش ٚ تفؼیش یب اجشای وبُٔ یب لؼٕتی اص لشاسداد 

لشاسداد تالؽ ٔی ٕ٘بیٙذ تب اص عشیك ٔزاوشٜ ٔٛا٘ـ سا ٔشتفـ ػبص٘ذ ٚ سضبیت عشفیٗ حبصُ ٌشدد ، دس غیش ایٗ صٛست اص عشیك 

 داٚسی یب ٔشاجـ صیش صالح ٔٛسد ثشسػی لشاس ٔی ٌیشد.

 هفبد لرارداد: – 12هبدُ 

ٝ تٙؾیٓ ؿذٜ ٚ وبٔال ثٝ سٚئیت عشفیت لشاسداد سػیذٜ اػت ٚ وّیٝ صفحبت ایٗ ثشي دس دٚ ٘ؼخ 10ٔبدٜ ٚ  12ایٗ لشاسداد دس 

 ثٝ ٟٔش ٚ أضبء عشفیٗ سػیذٜ اػت لشاسداد


