
 1402قیمت پشتیبانی سایت 

 میلیون ناموت است. 4هزینه پشتیبانی وب سایت ها شرکتی )غیر فروشگاهی( معادل *ماهیانه  1402در سال جاری 

بسته به نوع پروژه وب سایت و حجم و زمان کار پروژه ممکن است این مبلغ متغیر باشد که حتما پیش از شروع همکاری 
 فرایند همکاری ممکن است تغییر یابد. و یا در طی

یند پشتیبانی سایت ممکن است در مراحل مختلفی برای آغاز همکاری داشته باشد. مثال یک کارفرما ممکن است از آفر
ابتدای کار و بدون اینکه وبسایتی از قبل داشته باشد با ما شروع همکاری نماید و یا یک مشتری ممکن است از قبل وب 

 باشند و بخواهند با ما شروع همکاری داشته باشند. سایت داشته

 گانه پشتیبانی سایت3مراحل 

ما مراحل همکاری را اینجا ذکر می کنیم و شما بسته به نوع کار خود می توانید یکی از مراحل را برای شر.ع پشتیبانی 
 سایت توسط ما انتخاب نمایید:

 طراحی سایت .1
 بسته سئو( 2سئوی سایت و ارتقا در گوگل )شامل  .2
 پشتیبانی سایت )حفظ سایت و بهبود رنکینگ سایت( .3

 شما بسته به شرایط خود می توانید در هر یک از مراحل فوق برای همکاری با ما اعالم آمادگی نمایید.

 اعالم می نماییم. 1402ما در زیر قیمت پشتیبانی سایت را برای سال 

 هزینه تعرفه قیمت پشتیبانی وب سایت

 زمان الزم انجام مرحله قیمت تعرفه پشتیبانیمراحل شروع 
 یک هفته میلیون ناموت )دو وبسایت(10 طراحی سایت .1
و ارتقا در گوگل )شامل  یسئو .2

 بسته سئو( 2
 روز برای دو بسته سئو 40تقریبا  م(5میلیون ناموت )هر بسته 10

 نامحدود میلیون ناموت ماهیانه4 تیسا یبانیپشت .3
 

 نکات مورد توجه

*بهترین حالت و مرحله همکاری با ما از مرحله یک یعنی طراحی سایت توسط خود ماست چون در طراحی موارد مورد نیاز 
 شما را از ابتدا در وب سایت شما می گنجانیم.

 *هزینه طراحی اعالمی در جدول فوق شامل هزینه خرید هاست خوب و دامین آی آر است.

 وب سایت را پیشنهاد می کنیم. 2 *ما معموال برای سئوی سایت معموال
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 روز زمان است. 20محتوای سئو و  15*هر بسته سئو شامل 

چنانکه بسته اول سئو زده شد و کارفرما رشد سایت را دید و رضایت داشت ادامه همکاری و بسته دوم در صورت نیاز زده *
ولی یت نداشتند می توانند قطع همکاری نمایند. می شود. اگر پس از بسته اول کارفرما یا پشتیبان سایت به هر دلیلی رضا

نیز توسط پشتیبان سایت را  یبانیماه پس از بسته دوم پشت 6حداقل  بایداگر رضایت داشتند و بسته دوم سئو زده شد 
 و در زمان مقرر خود بپردازد. انهیماه بصورتپذیرفته و 

 

 

 

 

 پشتیبانی سایت یهمکار  طیشرا

 پاسخگوی خواسته ها و تماس های هم باشند.طرفین قرارداد می بایست *

 . است یهمکار  بالشرطاصل  یحرفه ا رعایت اخالقو  وفای به عهدو  یخوش قول*

 

 تعهدات پشتیبان سایت

جلوگیری از دسترسی غیرمجاز سایر  ،پشتیبانی از وب سایت مذکور که شامل سایر موضوعات بارگذاری دیتای مورد نظر (1
جلوگیری همچنین حفظ سالمت ظاهری و فنی و پسورد ها و -یوزراطالعات اساسی سایت اعم از  بهافراد غیر طرف قرارداد 

درج و حذف و ویرایش متن ها و عکس ها و سایر مالتی مدیای و همچنین سایت  وبو رفع ایرادات از آسیب و خرابی 
ارائه و اخذ مشاوره مشورت و اجرای تصمیمات به و همچنین  را اجرا ایشاندر زمان های مورد نظر  دادطرف قرارمورد نظر 

  .بپردازد الزم برای انجام هر فعالیتی روی وبسایت

  یا می گیرند:از زمان شروع اجرای قرارداد اطالعات زیر در اختیار پشتیبان وب سایت قرار گرفته  -1

اکانت یوزرنیم و پسورد  -3  هاستسرویس یوزرنیم و پسورد ورود به  -2یوزرنیم و پسورد صفحه ورود به سایت 
 . سرورکاربری شرکت میزبان 

 3 تبصره مهم*

 در دسترس کسی غیر از پشتیبان وب سایت سایت و یا پس از آن در طی پشتیبانیرا اطالعات فوق چنانکه طرف قرارداد 
خارج از حیطه اختیارات و کنترل پشتیبان سایت خواهد بود و پشتیبان آن عوارض و تهدیدات ناشی از  قرار دهد، بالطبع

 ت.سایت مسئولیت در قبال هرگونه سوء استفاده از این اطالعات و امکانات را نخواهد داش



پسوردها( را در اختیار -کلیه اطالعات )یوزر ماه پس از شروع قرارداد و یا زمان پایان همکاری 6( پشتیبان موظف است 2
 طرف قرار داد بگذارد و طرف قرارداد نیز نباید اطالعات را با فرد دیگری غیر از پشتیبان به اشتراک بگذارد.

ای که دیتا و محتوای موجود در ه هر مشکل و یا عمل خالفکارانرخداد پشتیبان سایت موظف است در صورت بروز و ( 3
 د.برسان طرف قرارداددر اسرع وقت به اطالع  ،تهدید و یا موجب آسیب رسانی به آن شود وب سایت را

عهدی مبنی بر حضور فیزیکی در مقر تشود و پشتیبان سایت  سایت مورد نظر به صورت دورکاری انجام می یپشتیبان( 4
ب سایت از طریق سایر تماسهای از های کاری در مورد و را نخواهد داشت و بدیهی است که سایر هماهنگی طرف قرارداد

 .تلفن و ایمیل و غیره انجام خواهد شد: دور مانند

چنان که طرف قرارداد متن و عکس و یا هر نوع دیتای مورد نظر را جهت بارگذاری در وب سایت به پشتیبان سایت ( 5
پشتیبان سایت موظف است دیتای مورد نظر را در اسرع وقت و زمان کاری بر روی سایت بارگذاری و  ،ارسال نموده باشد

ساعت به طول  ۱۲تا  ۱بنابراین در نظر گرفتن مشکالت احتمالی در مورد رویه و پرسه های کاری ممکن است این زمان از 
یش و حذف دیتای مورد نظر طرف قرارداد وب سایت نیز این موضوع به غیر از بارگذاری دیتا، شامل موارد ویرا . بیانجامد
 می شود.

پشتیبان سایت موظف است تا انجام سایر امور مربوط به وب سایت طرف قرارداد را فقط با یک فرد مسئول مشخص ( 6
 .هماهنگ و عملی نماید

 

 تعهدات طرف قرارداد

طرف  شده اند،داد که در این قرارداد مندرج مابین و تعهدات پشتیبان سایت طرف قرار با توجه به توافقات فی -1
احترام  گرفته،پشتیبان وب سایت به عهده  قرارداد نیز موظف است تا به تعهدات خود در این زمینه نسبت به

  . آنها عمل نماید بهگذاشته و 
در ابتدای سررسید هر ماه را ................. طرف قرارداد موظف می گردد تا پس از انعقاد این قرارداد ماهیانه مبلغ   -2

  پرداخت نماید. ....بانک و به شماره کارت به پشتیبانی وبسایت  ....................)هرماه( از زمان انعقاد این قرارداد
 یاگر سئو بطور مثال یعنیشود.  یم افتیدرماه پس از آن  و سررسید شروع هردر شروع  تیسا یبانیمبلغ پشت -3

پس از آن مبلغ )تاریخ شروع پشتیبانی( و شانزدهم هر ماه ماه مهر شانزدهمدر  شود، ممهر تما15در روز  تیسا
 .به وی بپردازدرا  تیسا یبانیمورد توافق پشت

سال کاری  یکطرف قرارداد موظف است تا به ازای  ،سنوات کاری و همکاری پشتیبان سایت طول مدت به میزان  -4
درصد حقوق هر ماه را به عالوه حقوق ماه آخر همان سال به عنوان  ۱۰۰در مورد سررسید سال نو مبلغی معادل 

 .عیدی و حق الزحمه پشتیبانی سایت با آقای رضایی تهرانی بپردازد
 نی. همچنابدی یم شیافزا %30تقریبا  انهیسالخودکار بصورت هر سال  نیاز فروردحقوق مشخص شده فوق  -5

 تا آخر هر سالو مشخص شود  یصورت توافق به پروژه و یتواند در ابتدا یمبلغ م نیو حجم کار ا زانیبسته به م
 اند.بمثابت نیز  )اسفندماه(



 یدیع بعنوان یبانینصف مبلغ پشت یبانیماه پشت6هر  ینوروز باشد بازا دیماه به ع 6از  شیاگر ب یبانیشروع پشت -6
 یدیع بعنوان دیشب ع شتریماه ب کیت کارفرما موظف اس ،یبانیسال تمام پشت کی یبرا یعنیشود.  یم افتیدر

نخواهد  یدیع پرداخت فهیکارفرما وظ گریشروع شود د دیماه به ع 5 بطور مثال قراردادچنانکه  یول بپردازد.
ولی اگر شهریورماه شروع شود طرف قرارداد می بایست نصف حقوق ماهیانه را بعنوان عیدی برای  .داشت

مبلغ عیدی یک برابر حقوق در نظر گرفته می  و بیشتر گذشت یک سال بازایپشتیبان سایت در نظر بگیرد. ولی 
 شود.

طرف قرارداد موظف است عالوه بر پرداخت مبلغ مذکور سایر هزینه های جانبی و ویرایش و حفظ و نگهداری و  -7
ا و نرم پشتیبانی و تغییرات وب سایت خود مثل هزینه های خرید و تمدید هاست و دامین و خرید سایر قالب ه

 .را به عهده بگیرد *هزینه تولید محتوای سایتو همچنین افزار های مورد نیاز 
، انجام شده باشدنیز  یبانیماه پشت 6و حداقل  دینما یاگر طرف قرارداد خواست قطع همکار  یبانیپشت یدر ط -8

 و تسویه کامل را انجام دهد. دیاعالن نما تیسا بانیماه زودتر به پشت کی دیبابالمانع است ولی 
فقط با  ،انجام تمام امور مربوط به طراحی سئو و پشتیبانی وب سایتدر طی زمان پشتیبانی سایت فوق،  -9

سایت  نی کنندهکننده و پشتیبا سئوو حضور هر فرد حقیقی و حقوقی طراحی کننده  پشتیبان سایت مذکور است
 د.به شمار می آی نشده است غیر مجاز اشارهکه در این قرارداد 

 

 

 

 

 

 

 پشتیبانی سایتصفحه اصلی بازگشت به 
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