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 ثِ ًبم پبیذاری کَّستبى ، ثِ ًبم آراهص دریب

 ثِ ًبم خذا

 

 

 

 پیوبى ًبهِ

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

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

 کبست آى ٍ ّوِ آًچِ کِ گفتِ ٍ یب هکتَة ضذُ هی ثبضن.
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ى آغاس آفزیٌص تطز اّلیَ ، اًساًِا تعذ ء ًیاس ُای اساسی تطز اس تذّ آفزیٌص تْدٍ ّ ّ ُست. در ُواحك ٔسىٗ جض

اس تاهیي غذا تَ دًثال تِیَ سز پٌاُی تزای خْد تْدًذ ّ رفتَ رفتَ ضکل هسکي اس غار ّ خاًَ ُای گلی تَ خاًَ 

 .ُای اهزّسی ّ آپارتواى ّ ّیال رسیذٍ است

أٙیت فشدی اص آیٙذٜ ٔی  سد٘یبی أشٚصی داضتٗ ٔسىٗ ٔٙبست جضء پبیٝ ای تشیٗ ٔٛاسد ثشای تطىیُ ص٘ذٌی ٚ احسبدس 

ٍ است ّ در اغلة تزَُ ُای سهاًی ایي ،ّ تَ ُویي دلیل تاسار هسکي ُویطَ تاساری سْدٍ ّ رّتَ رضذ تْد ثبضذ

ز ضذٍ ایٌتزًت ّ ، حال اًکَ در دًیای کًٌْی ّ تا گستزش ّ فزاگی ّ فزّضٌذٍ تاسار ُویطَ پز تْدٍ است اس خزیذار

 جا افتادى کسة ّ کار ُای ایٌتزًتی در هیاى هزدم . تاسار خزیذ ّ فزّش هسکي ًیش اس ایي اهز هستثٌی ًثْدٍ است.

ّ کسة ّ کار ُای ایٌتزًتی السم است تا ایي هْج در حزکت ًذى اس ایي رًّذ رّ تَ رضذ ایٌتزًت عقة ًواتزای 

ا کزدى هلک هْرد ًظز خْد فتیذ ّ حال حاضز هاًٌذ گذضتَ دیگزی کسة تزای پیذتاضیذ تا اس رقثای خْد عقة ًیا

تزای ایي کار تَ سایتِای هاًٌذ دیْار ّ ضیپْر تَ تٌگاُِای اهالک ّ یا آگِی رّسًاهَ هزاجعَ ًوی کٌذ. تلکَ 

استْار است ّ ُز ًْع کاال ّ  هزاجعَ هی ًوایٌذ ، اها ایٌگًَْ سایتِا تا تْجَ تَ ایٌکَ تز پایَ سیستن فزّش 

خزیذ ّ فزّش هسکي تَ  سهیٌَخذهاتی در آى تَ فزّش هی رسذ طثیعی است کَ اطالعات تخصصی ّ کاهلی در 

 ًذُذ. خْد ارائَهطتزیاى 

لتفزم ایي راستا ضزکت طزاحی سایت فاًْص ّب تا سالِا تجزتَ در سهیٌَ طزاحی سایت ّ فزّضگاٍ ایٌتزًتی، پدر 

ّ هیشاى عزضَ ّ تقاضا در سهیٌَ اسار ئَ ًوْدٍ کَ هثتٌی تزی تحقیقات تجاهعی تزای طزاحی سایت اهالک ارا

 تزاى ًطاى هی دُذ. تخصصی ّ ضزّری اهالک را تَ کارالعات کاهالطخزیذ ّ فزّش هلک هی تاضذ ّ ا

 اهالن سبیت عراحی گیژٍی -2هبدُ 

آپبستٕبٖ، صٔیٗ، ٚیال ٚ ... ذٙ٘بٔا٘ٛاؿ ّٔه تقشیف  -1

٘ٛؿ اسائٝ ٔب٘ٙذ استیجبسی، سٞٙی، ٔقبٚضٝ، فشٚش ٚ ...تقشیف  -2

ٌی ٞبی تخصصی ٞش ّٔه ثش ٔجٙبی فیّتش ٞبی پیطشفتٝ ٔب٘ٙذ سٗ ثٙب، تقذاد عجمٝ، وبثیٙت ٚ ...ژٚیتقیٙٗ  -3

ثش ثٝ صٛست ٔجضا سایجبد پشٚفبیُ اختصبصی ٞش وبأىبٖ  -4

ست ٕٞىبس ٚ یٛصثشاٖ سبیت ثٝ صٛسستقشیف وبأىبٖ  -5

ٙبی ٚیژٌی ٞبی ٔٛسد تمبضب وبسثشاٖججستجٛی پیطشفتٝ أالن ثش ٔٔٛتٛس  -6

ٝ وبسثشاٖ سبیتفیّتش ٔحذٚدٜ لیٕت ٚ ثٛدجأىبٖ  -7

تقییٗ ٔٛلقیت ّٔه ثش سٚی ٘مطٝ ٌٌُٛ ٚ پشیٙت وشٚوی ّٔهأىبٖ  -8

ایجبد ٌبِشی فىس ثشای أالنأىبٖ  -9

تقشیف ضشایظ فشٚش ثشای ٞش ّٔه أىبٖ -10

فشٚش ٔحصٛالت جب٘جی ٚ ضشٚسی أالن ٚ ٔستغالتأىبٖ  -11

ٍش دس عشاحی سبیت أالندسج تجّیغبت سبیتٟبی دیأىبٖ  -12

تیفضٛیت ثٝ صٛست پّٗ ٞبی ٔختّف لیٕفشٚش حك أىبٖ  -13
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ایجبد پىیج ٞبی فشٚش ٚیژٜأىبٖ  -14

 ٔمبیسٝ أالن ثب یىذیٍشأىبٖ  -15

 اهالناهکبًبت عراحی سبیت  - 3هبدُ

: ا٘تخبة دأٙٝ ٔٙبست ثشای عشاحی سبیت ضجىٝ اجتٕبفی یب ایجبد سبة دأیٗ ثش اسبس سبیت لجّی ٚ دأٙٝ سبیت -1

ِیٙه ثٝ سبیت اصّی

فضبی ٔیضثب٘ی اثشی: استفبدٜ اص فضبی ٔیضثب٘ی اثشی ٔتٙبست ثب ٞش تقذاد وبسثش -2

اختصبصی یب فٕٛٔی ثٙبثش حجٓ وبسثشاٖ ٚ  سیستٓ ٔذیشیت ٔحتٛا : عشاحی سبیت ضجىٝ اجتٕبفی ثشاسبس  -3

استشاتژی ضجىٝ اجتٕبفی ضٕب

ثٝ صٛست وبٔال  سبیت أالنت، ٚ ساٜ ا٘ذاصی ٝ  وبسٌیشی اص سٚش ٞبی ٘ٛیٗ عشاحی سبیسبیت أالن: ثعشاحی  -4

سسپب٘سیٛ ٚ پشسشفت

 صٛصی وبسثشاٖخأٙیت اعالفبت: ثٝ وبسٌیشی اص ثبالتشیٗ سپش ٞبی أٙیتی ثشای حفؼ اعالفبت ٚ حشیٓ  -5

 ٍ تعرفِ ّب اهالن اهکبًبت تخصصی عراحی سبیت  - 4هبدُ

 ّبستیٌگ ٍ داه4-1ٌِ

 Cپّٗ  B پّٗ A پّٗ فٙٛاٖ

 ٔجبصی ٔجبصی اضتشاوی بی ٔیضثب٘ی ٚةفض

 ٘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 

 سددا ٘ذاسد ٘ذاسد ORG.دأٙٝ 

 داسد ٘ذاسد ٘ذاسد NET.دأٙٝ

 داسد ٘ذاسد ٘ذاسد آی پی اختصبصی

 اهکبًبت لبلت 4-2

 Cپّٗ  B پّٗ A پّٗ فٙٛاٖ

 داسد داسد داسد ثشٌٝ ٞبی اصّی سبیت ضبُٔ خب٘ٝ ، دسثبسٜ ٔب ، تٕبس ثب ٔب 

 داسد داسد داسدثشٌٝ ٞبی فشفی سبیت ، ٕ٘ٛ٘ٝ وبسٞب، ا٘تمبدات ٚ پیطٟٙبدات ، لٛا٘یٗ ٚ ٔمشسات 
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 ش وبسفشٔب است.ؾش آ٘چٝ ٔٛسد ٘، ٚ ٞ

ثشٌٝ ٞبی ٔقشفی ضبُٔ ، ٌٛاٞیٙبٔٝ ٞب ، چبست سبصٔب٘ی ، ٔقشفی پشسُٙ ٕٞشاٜ 

ثب فىس ٚ ویٛ اس وذ ، سٛاثك اجشایی ، ٕ٘ٛ٘ٝ وبسٞبی دس حبَ اجشا ، ٔٙبثـ 

 ا٘سب٘ی 

 داسد داسد داسد

 داسد داسد ٘ذاسد سبص پیطشفتٝفشٟٔبی 

 داسد داسد ذاسد٘ ٘مطٝ ٌٌُٛ 

 داسد داسد ٘ذاسد ٔٛتٛس جستجٛی داخّی پیطشفتٝ 

 داسد داسد داسد ٌبِشی تصبٚیش

 داسد داسد داسد تمٛیٓ 

 داسد داسد داسد سٛاالت ٔتذاَٚ

 هذیریت 4-3

 Cپّٗ  B پّٗ A پّٗ فٙٛاٖ

 داسد داسد داسد ٔذیشیت ثٙش

 داسد داسد داسد ٔذیشیت ایٕیُ

 داسد داسد داسد ٔذیشیت لسٕت ٞبی خبظ

 داسد داسد داسد ٕ٘بیص ٌشافیىی ٍِٛ  ٕٞىبساٖ

 داسد داسد ٘ذاسد فشْ سبص + فشْ سفبسش + فشْ تٕبس ثب ٔب

 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 دیس الیه

 داسد داسد داسد پیبٟٔب ٚ اعالفیٝ ٞب

 داسد داسد داسد حسبة وبسثشی سفبسضی افضبء ٚ ٕٞىبساٖ

 داسد داسد داسد خجش٘بٔٝ ٚ اسسبَ ایٕیُ ) آخشیٗ اخجبس ، پیطٟٙبدات ٚیژٜ (

 داسد داسد ٘ذاسد سبٔب٘ٝ پیبٔىی

 داسد ٘ذاسد ٘ذاسد پطتیجب٘ی ثٝ صٛست تیىت

 داسد ٘ذاسد ٘ذاسد ٔسبثمبت ٘ؾش سٙجی ٚ 

 داسد ٘ذاسد ٘ذاسد ٚ ثبضٍبٜ ٔطتشیبٖ تبالس ٞبی ٌفتٍٛ

 داسد ٘ذاسد ٘ذاسد پطتیجب٘ی آ٘الیٗ

 ضجکِ ّبی اجتوبعی 4-5

 داسد داسد داسد تٍّشاْ

 داسد داسد داسد ایٙستبٌشاْ
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 داسد داسد داسد فیسجٛن

 داسد داسد داسد تٛیتش

 داسد داسد ٘ذاسد ٌٌُٛ پالس

 داسد داسد ٘ذاسد پیٗ تشاست

 داسد ٘ذاسد ٘ذاسد ِیٙىذیٗ

 داسد ٘ذاسد ٘ذاسد یٛتٛیٛة

 داسد ٘ذاسد ٘ذاسد ٔبی اسپیس

 داسد ٘ذاسد ٘ذاسد آپبسات

 داسد ٘ذاسد ٘ذاسد فیس ٕ٘ب

 اهکبًبت تخصصی 4-6

 داسد داسد داسد ... ٚ ٚیال صٔیٗ، آپبستٕبٖ، ٔب٘ٙذ ّٔه ا٘ٛاؿ تقشیف

 داسد داسد داسد ... ٚ فشٚش ٔقبٚضٝ، سٞٙی، استیجبسی، ٔب٘ٙذ اسائٝ ٘ٛؿ تقشیف

 داسد داسد داسد  ٞبی فیّتش ٔجٙبی ثش ّٔه ٞش تخصصی ٞبی ٚیژٌی ٗیتقی

 داسد داسد داسد ٔجضا صٛست ثٝ ثشوبس ٞش اختصبصی پشٚفبیُ ایجبد أىبٖ

 داسد داسد داسد یٛصس ٚ ٕٞىبس صٛست ثٝ سبیت وبسثشاٖ تقشیف أىبٖ

 داسد داسد داسد وبسثشاٖ تمبضب ٔٛسد ٞبی ٚیژٌی ٔجٙبی ثش أالن پیطشفتٝ جستجٛی ٔٛتٛس

 داسد داسد ٘ذاسد سبیت وبسثشاٖ ثٛدجٝ ٚ لیٕت ٔحذٚدٜ فیّتش أىبٖ

 داسد داسد ٘ذاسد ّٔه وشٚوی پشیٙت ٚ ٌٌُٛ ٘مطٝ سٚی ثش ّٔه ٔٛلقیت تقییٗ أىبٖ

 داسد داسد ٘ذاسد أالن ثشای فىس ٌبِشی ایجبد أىبٖ

 داسد داسد ٘ذاسد ّٔه ٞش ثشای فشٚش ضشایظ تقشیف أىبٖ

 داسد داسد ٘ذاسد ٔستغالت ٚ أالن ضشٚسی ٚ جب٘جی ٔحصٛالت فشٚش أىبٖ

 داسد ٘ذاسد ٘ذاسد أالن سبیت عشاحی دس دیٍش سبیتٟبی تجّیغبت دسج أىبٖ

 داسد ٘ذاسد ٘ذاسد لیٕتی ٔختّف ٞبی پّٗ صٛست ثٝ فضٛیت حك فشٚش أىبٖ

 داسد ٘ذاسد ٘ذاسد ٚیژٜ فشٚش ٞبی پىیج ایجبد أىبٖ

 داسد ٘ذاسد ٘ذاسد یىذیٍش ثب أالن ٔمبیسٝ أىبٖ

 اهکبًبت اضبفی 3-7

 Cٗ پّ B پّٗ A پّٗ فٙٛاٖ

 داسد داسد داسد اعالفبت وبسوٙبٖ ٚ چبست سبصٔب٘ی

 داسد داسد ٘ذاسد دسج تجّیغبت دس سبیت

 داسد داسد داسد ٘مطٝ سبیت

 داسد داسد داسد آٔبس ثبصدیذ

 داسد ٘ذاسد ٘ذاسد ٔٙبلصٝ ٚ ٔضایذٜ

 داسد داسد داسد اخجبس / ثالي / ٔمبالت



 

7 
 

 داسد داسد ٘ذاسد تمٛیٓ ٚ سٚیذادٞب

 داسد ٘ذاسد ٘ذاسد ٕ٘بد اِىتشٚ٘یىیدسیبفت 

 داسد داسد ٘ذاسد اتصبَ ثٝ دسٌبٟٞبی ثب٘ىی

 تجلیغبت ٍ ثبزاریبثی 3-8

 داسد داسد داسد ٚة سبیت ٞبی تجّیغبتی سایٍبٖ داخّی ٚ خبسجی

 داسد داسد ٘ذاسد وب٘بَ ٞبی پش ثبصدیذ تٍّشاْ

 داسد ٘ذاسد ٘ذاسد پیج ٞبی پش ثبصدیذ ایٙستبٌشاْ

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

 داسد ٘ذاسد ٘ذاسد تجّیغبت ثٙشی دس سبیتٟبی پش ثبصدیذ

 داسد ٘ذاسد ٘ذاسد تجّیغبت وّیىی ٌٌُٛ

 داسد ٘ذاسد ٘ذاسد تجّیغبت ٔتٙی

 سئَ ٍ ثْیٌِ سبزی سبیت 3-9

 داسد داسد داسد css  ٚjava scriptثٟیٙٝ سبصی وذ ٘ٛیسی 

 داسد داسد داسد فطشدٜ سبصی وذ ٘ٛیسی

 داسد داسد داسد ٘صت پالٌیٗ ٞبی سئٛ پش ٔیْٛ

 داسد داسد داسد ٘صت پالٌیٗ پشٔیْٛ ٔٛضه

 داسد داسد داسد اضبفٝ وشدٖ ٘مطٝ سبیت

 داسد داسد داسد robots.txt افضٚدٜ فبیُ 

 داسد اسدد داسد google,yandex.alexa,bing حجت سبیت دس ٔٛتٛس ٞبی جستجٛ

 داسد داسد داسد ثشای وبسثشاٖ صفقبَ وشدٖ لبثّیت و

 اهٌیت 3-10

 داسد داسد داسد پالٌیٗ ٞبی أٙیت پشٔیْٛ

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

 داسد داسد داسد استفبدٜ اص ٚسٚد چٙذ ٔشحّٝ ای ٚ أٙیتی

 داسد داسد داسد استفبدٜ اص لبثّیت تبییذ دستی وبسثشاٖ تبصٜ

 داسد داسد داسد تغییش أٙیتی ٘بْ فبیُ ٞبی دیتبثیس

 داسد داسد داسد تغییش ٔسیش فبیُ ٞبی اصّی سبیت ثٝ پٛضٝ ٞبی أٗ

 داسد داسد داسد ٔذیشیت ثّه ِیست

 داسد سددا داسد ثىبس ا٘ذاختٗ سیستٓ ٔحبفؾت فبیش ٚاَ) دیٛاس آتص(

 داسد داسد داسد استفبدٜ اص سیستٓ آ٘تی اسپٓ ٚ سثبت ٞبی جفًٙ ٘ٛیس

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

 داسد داسد داسد فقبَ وشدٖ حفبؽت اص آیفشْ ٞب

 تحَیل سبیت 3-11
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 ّفت5ِ ّفت3ِ ّفتِ 2 زهبى تمریجی عراحی تب تحَیل

 سبل1 سبل1 سبل1 ثرٍز رسبًیپطتیجبًی ٍ 

 دارد دارد دارد خذهبت آهَزضی از راُ دٍر

 دارد دارد دارد آهَزش حضَری

 تعرفِ  4-11

 %40 %30 %30 پیص لرارداد

 %40 %40 %40 عراحی اٍلیِ

 %20 %30 %30 عراحی ًْبیی ، تحَیل ٍ آهَزش

 000/2000 لویت

 تَهبى

000/4000 

 تَهبى

000/6000 

 تَهبى

 

 اهالنکبر عراحی سبیت هراحل 

ٔطبٚسٜ ٚ ثبصدیذ سایٍبٖ اص ٔحُ وبس  .1

ا٘تخبة ٘بْ دأٙٝ ٔٙبست ٔغبثك ثب اصَٛ ثبصاسیبثی ٚ سئٛ .2

ا٘تخبة ٞبست ٚ پبیٍبٜ دادٜ ٔٙبست ثشای عشاحی ٚة سبیت  .3

عشاحی وّیٝ فىس ٞب ٔغبثك ثب اصَٛ سٚا٘طٙبسی ٚ ٌشافیىی .4

عشاحی سبیت تِٛیذ ٔحتٛا ٔتٙبست ثب اصَٛ سئٛ ثشای  .5

عشاحی ٟ٘بیی ٚة سبیت ٔغبثك ثب آخشیٗ استب٘ذاسدٞبی ٌٌُٛ ٚ سئٛ ٚ استفبدٜ اص ثٟتشیٗ وّٕبت وّیذی دس ٚة  .6

سبیت ضٕب

تبییذ ٟ٘بیی ٚة سبیت ٚ لشاس ٌشفتٗ دس فضبی ٔجبصی .7

ٚٔقشفی ٚة سبیت ثٝ ٔٛتٛس ٞبی جستجٛ اص جّٕٝ .8

ا٘جٕٗثٝ فٟشستٟبی ٔٛضٛفی جٟب٘ی ٚ داخّی ٔتٙبست ثب  ٔقشفی ٚة سبیت .9

ساٜ ا٘ذاصی ضجىٝ ٞبی اجتٕبفی اص جّٕٝ .10

ٚ

ٔقشفی ٚ حجت ٔحصٛالت ضٕب دس ٚة سبیت ٞبی تجّیغبتی ٚ ٕٞىبساٖ ضٕب .11

ٜٛ جٟت اعالؿ سسب٘ی اص ساٜ ا٘ذاصی ٚة سبیت ضٕباسسبَ ایٕیُ ٌشٚٞی ثٝ وّیٝ ٔطتشیبٖ ثبِم .12

ثٟجٛد ثخطیذٖ ثٝ سشفت ٚة سبیت ٚ ٘صت ٚ ساٜ ا٘ذاصی افضٚ٘ٝ ٞبی سئٛ .13

ثبالثشدٖ ثبصدیذ اص ٚة سبیت ضٕب ثب استفبدٜ اص تىٙیىٟبی اصِٛی ٚ استب٘ذاسد سئٛ .14
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دس صفحبت ٚة سبیت ٚ ٞش ٘ٛؿ آٔٛصش وّیٝ ٔشاحُ دستٝ ثٙذی ، افضٚدٖ ٚ یب تغییشات دس ٔحصٛالت ، تغییشات  .15

تىٙیىی ٚ سٚضی وٝ الصْ است یه ٔذیش سبیت ثذا٘ذ دس عی یه جّسٝ حضٛسی

پطتیجب٘ی اص ٚة سبیت، وّیٝ ٚة سبیت ٞبی عشاحی ضذٜ دس فب٘ٛس سایب٘ٝ اص یه سبَ پطتیجب٘ی سایٍبٖ ثٟشٔٙذ  .16

دٜ پبسخٍٛیی ثٝ سٛاالت فٙی ٚ تىٙیىی ثٛدٜ ٚ دس عی ایٗ یه سبَ دس ٞش صٔبٖ ٚ ٞش ٔىبٖ پشسُٙ فب٘ٛس سایب٘ٝ آٔب

ضٕب خٛاٞٙذ ثٛد

سبَ ضٕب٘ت ٘بٔٝ سسٕی ٘شْ افضاسی  5ٌبسا٘تی ٚة سبیت ، وّیٝ ٚة سبیت ٞبی عشاحی ضذٜ تٛسظ فب٘ٛس سایب٘ٝ اص  .17

ثٟشٔٙذ ثٛدٜ ٚ تضٕیٗ ٔی ٌشدد اص ِحبػ أٙیتی ٚ تىٙیىی ٞیچ ٔطىّی دس ٚة سبیت ایجبد ٍ٘شدد

. 

 جریتعْذات ه – 6هبدُ 

وّیٝ ٔمبالت ٔٙتطش ضذٜ دس ٚة سبیت فبسی اص ٞشٌٛ٘ٝ اضتجبٞبت تبیپی ٚ ٔحتٛایی ثبضذ -1

دس صٛست استفبدٜ اص ٔمبالت ٚ ٘ٛضتٝ ٞبی وتبثٟب ٚ  ٚة سبیتٟبی ٔشتجظ ٔحتٛای اصّی ٚ وّی آٖ وبٔال ٔتٕبیض ٚ ٘ٛیٗ عشاحی  -2

ضٛد

ی اسالٔی ایشاٖ(سفبیت وّیٝ لٛا٘یٗ وطٛسی ، ِطىشی ٚ فشفیبت ٔزٞجی وطٛس) جٕٟٛس -3

ٚاسد ٘طذٖ ثٝ ٔجبحج سیبسی ٚ ٔزٞجی ٚ سٌٛشی ٞبی فشفی ٚ اخاللی جبٔقٝ -4

دس ٍ٘بسش ٔمبالت ٚ ٚة سبیتسفبیت وّیٝ اصَٛ ٚ لٛا٘یٗ سئٛ ٚ  -5

استفبدٜ اصِٛی اص لٛا٘یٗ سئٛ والٜ سفیذ -6

آٔٛصش ٔستٕش ٚ وبسثشدی ٔذیش ٔٛسسٝ ٚ یب ساثظ فٙی -7

 تعْذات کبرفرهب – 7هبدُ 

یبس لشاس دادٖ ٔٙبثـ آٔٛصش ٔٛجٛد دس ٔٛسسٝ ٚ ثب٘ه اعالفبتی ثٝ صٛست ٔمبالت آٔٛصضی اضبفٝ ثش ٔمبالت آٔٛصضی دس اخت -1

ٔجشی

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

دس اختیبس لشاس دادٖ فبیُ ٞبی ٚیذئٛیی ٔٛسد ٘یبص ثشای ا٘تطبس دس ضجىٝ ٞبی اجتٕبفی  -3

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

استفبدٜ ٞٓ ساستب ثب فقبِیت ٞبی سبیت دس ثٝ وبسٌیشی ٞطته ٞب دس وب٘بَ تٍّشاْ ٔٛسسٝ -5

ا٘تطبس ٔمبالت ٚة سبیت ٚ استجبط ِیٙىی پستٟب دس وب٘بَ تٍّشاْ -6
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 ٔمشس الذاْ الصْ سا ثقُٕ آٚسد .عشف لشاسداد ٔٛؽف است ٘سجت ثٝ پشداخت ٚ تسٛیٝ ٔجّغ لشاسداد دس ٔٛفذ  -7

 حمَق  هبلکیت هبدی ٍ هعٌَی -8هبدُ 

 وّیٝ حمٛق ٔبدی ، فّٕی ٚ ٔقٙٛی ٔتقّك ثٝ وبسفشٔب ٔی ثبضذ . -1

ٔی  ..........................اعالفبت وبسثشاٖ ، ثب٘ه اعالفبت ایٕیّی ٚ تّفٟٙبی ، اعالفبت وبسثشاٖ ٚة سبیت ٔتقّك ثٝ آلبی  -2

ستفبدٜ ضخصی اص اٟ٘ب سا ٘خٛاٞذ داضت.ثبضذ ٚ ٔجشی حك ا

تٕبٔی ٔمبالت ٚ اعالفبت ٔٙتطش ضذٜ دس ٚة سبیت چٝ اص ِحبػ ٔبدی ٚ چٝ اص ِحبػ ٔقٙٛی ثٝ ٘بْ آلبی  -3

ٔٙتطش خٛاٞذ ضذ. ........................

 فسخ لرارداد ٍ ضرایظ فسخ لرارداد -9هبدُ 

ٔشاحُ روش ضذٜ ثش ٘یبیذ وبسفشٔب حك فسخ لشاسداد سا داسد ٚ ٔجشی ٍٞٙبْ فسخ لشاسداد دس صٛستی وٝ ٔجشی اص پس اجشای  

ٞیچٍٛ٘ٝ حمی دس ساثغٝ ثب دسیبفت خسبسات ٘ذاسد.

دس صٛستی وٝ تٕبٔی ضشایظ ٔغبثك ثب ٔشاحُ عشاحی ضذٜ دس پّتفشْ اجشا ٌشدد ، ٚ وبسفشٔب الذاْ ثٝ فسخ لشاسداد ٕ٘بییذ 

دسصذ اص ٞضیٙٝ  50عی ضذٜ وٕتش اص ٘صف ٔذت صٔبٖ اجشای عشح ثبضذ ، وبسفشٔب ،  ٔٛؽف است دس صٛستی وٝ ٔذت صٔبٖ 

دسصذ اص ٞضیٙٝ اجشا سا ثٝ ٔجشی عشح ثبثت خسبست پشداخت  75اجشا ٚ چٙب٘چٝ ثیطتش اص ٘صف ٔذت صٔبٖ اجشای عشح ثبضذ 

 ٕ٘بیذ.

 اصالحیِ ّب ، هتون ، هکول ٍ یب تغییر -10هبدُ 

ص ایٗ لشاسداد ٚ پیٛستٟبی ٔشثٛعٝ یب ٘یبص ثٝ اِحبق ٞش ٌٛ٘ٝ ٔتٕٓ یب ٔىُٕ ثٝ لشاسداد ٚ ٞش ٌٛ٘ٝ  اصالح یب تغییش  دس ٔٛاسدی ا

 پیٛستٟب ، صشفب ثب تٛافك عشفیٗ ٔیسش خٛاٞذ ثٛد

 حل اختالف -11هبدُ 

فیٗ دس ٔٛاسدی وٝ ثشای عشفیٗ لشاسداد دس تقجیش ٚ تفسیش یب اجشای وبُٔ یب لسٕتی اص لشاسداد اختالف ٘ؾشی حبدث ٌشدد ، عش

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

 داٚسی یب ٔشاجـ صیش صالح ٔٛسد ثشسسی لشاس ٔی ٌیشد.

 هفبد لرارداد: – 12هبدُ 

یت عشفیت لشاسداد سسیذٜ است ٚ وّیٝ صفحبت ایٗ ثشي دس دٚ ٘سخٝ تٙؾیٓ ضذٜ ٚ وبٔال ثٝ سٚئ 10ٔبدٜ ٚ  12ایٗ لشاسداد دس 

 ثٝ ٟٔش ٚ أضبء عشفیٗ سسیذٜ است لشاسداد


