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فصل اول : شمولیت توافقنامه

 : این توافقنامه توسط و ما بین آقای محمد مهدی ش88ریفی دی88ورودی ب88ه عن88وان1بند 
 تهران که در این توافقنامه “پردیس آی تی یا391499مدیریت پردیس آی تی  (شرکت نوین پردازش عصر پردیس  به شماره ثبت  

شرکت” نامیده می شود از یك طرف و شما (وکیل، نماینده، وارث و جانشین شما) که در این توافقنامه “مش88ترك” و ی88ا “ک88اربر” و ی88ا
“مش88888تری” و ی88888ا “خری88888دار” نامی88888ده می ش88888ود از ط88888رف دیگ88888ر، تنظی88888م ش88888ده و ق88888ابل اجرا می باش88888د. 

ورود به سایت پردیس آی تی ، خرید هر یك از خدمات و یا محصولت پردیس آی تی ، استفاده از هر یك از سرویس ه88ا و خ88دمات
رایگان و غیر رایگان پردیس آی تی و یا انجام هرگونه معامله ، تعامل و یا تراکنش با پردیس آی تی و تمامی پیمانكاران، نماین888دگان،
کارمندان، مدیران، سهامداران ، وابستگان و تمامی زیرمجموعه های پردیس آی تی مستلزم پذیرش تمامی بخش ه88ای ای88ن ش88رایط و
قوانین بوده و در صورتی که شما با بخش و یا تمامی این شرایط و قوانین موافق نمی باشید باید از وب س88ایت پردی88س آی ت88ی خ88ارج
شده و دیگر به آن بازنگردید و هیچ کدام از سرویس های پردیس آی تی را استفاده ننموده و هیچ یك از محصولت و خدمات پردیس
آی تی را خریداری ننمایید. در صورت خرید و یا سفارش و یا استفاده هر کدام از محص88ولت و خ88دمات پردی88س آی ت88ی ش88ما ای88ن

شرایط و قوانین را پذیرفته اید.

 قانون مدنی و مواد مرتبط در قانون تجارت الكترونیك از هر حی88ث ت88ابع ق88وانین و۱۰ : این توافقنامه و قرارداد با توجه به ماده 2بند 
مقررات جمهوری اسلمی ایران می باشد. این توافقنامه و قرارداد به تایید طرفین رسیده است. کاربر ب88ه ص88راحت اعلم م88ی دارد ک88ه
تمامی این توافقنامه را به طور کامل مطالعه نموده و با ورود به سایت و یا پرداخت مبلغ و یا عضویت در س88ایت و ی88ا اس88تفاده و به88ره
مندی از خدمات و سرویس های پردیس آی تی ، تمامی این شرایط و قوانین را به صورت کامل پذیرفته و به صورت الكترونیكی آن888را
امضا نموده است و بر اساس قوانین حاکم بر تجارت الكترونیك نیازی به اخذ امضاء فیزیكی از وی وجود ندارد و وی تنها یك نسخه از
ای88888888ن ش88888888رایط و ق8888888وانین چ88888888اپ نم88888888وده و ن88888888زد خ88888888ود نگه88888888داری م88888888ی نمای88888888د.

 قانون مدنی و قانون تجارت الكترونیك، کاربر قرارداد فیمابین را به صورت الكترونیكی امضا نموده اس88ت در ن88تیجه۱۰بر اساس ماده 
آث8888888888888888ار آن ح8888888888888888اکم ب8888888888888888ر اراده طرفی8888888888888888ن م8888888888888888ی باش8888888888888888د.



کاربر مادامی که از هر یك از محصولت و خدمات پردیس آی تی استفاده می نماید موظ88ف ب88ه پ88ذیرش و اج88رای ای88ن توافقن88امه و
قرارداد می باشد. 

 : مشترك متعهد می شود که تمامی بندها و شرایط این توافقنامه را رعایت نماید. چنانچه خدمات و ی88ا محص88ولت پردی88س آی3بند 
تی را تهیه نماید، این توافقنامه باید به طور کامل و تا زمانی که از خدمات و محصولت استفاده می کند و از مزایای آن به88ره می ب88رد،
اجرا شود. چنانچه مشترك در استفاده از محصولت و خدمات پردیس آی تی انصراف ده88د، هی88چ وجه88ی از س88وی پردی88س آی ت88ی
مسترد نمی گردد (به استثنای موارد مشخص شده در این توافقنامه). مشترك می پ88ذیرد ک88ه در ص88ورت تمای88ل ب88ه قط88ع اس88تفاده از

خدمات پردیس آی تی مسئول خواهد بود که این موضوع را به پردیس آی تی اطلع دهد.

 :توافقنامه : مطالعه این 4بند 

مطالعه دقیق و کامل این توافق نامه و پذیرش کامل آن برای تمامی کاربران پردیس آی تی الزامی می باشد. ای88ن توافق ن88امه در محل88ی
قرار داده شده است که در هنگام سفارش و خرید و یا در هنگام عضویت در سایت پردیس آی ت8ی تم8امی ک88اربران حتم8ا  بای88د تأیی8د
نمایند که این توافقنامه را به طور کامل مطالعه و با آن موافق می باشند و امكان خرید و یا سفارش هیچ یك از محص88ولت و خ88دمات
پردیس آی تی و یا عضویت در سایت پردیس آی تی بدون تأیید مطالعه و پذیرش تمامی بخش های این موافقت ن88امه وج88ود ن88دارد و
هیچ گونه ادعایی مبنی بر عدم آگاهی از این موافقت نامه پذیرفته نمی باشد. همچنین تمامی ک88اربران حتم88ا  بای88د ی88ك نس88خه از ای88ن
توافق نامه را قبل از انجام هرگونه خرید و یا سفارش از پردیس آی تی چاپ نموده و نزد خود ب88ه عن88وان مت88ن ق88رارداد و موافقت ن88امه
نگهداری نمایند و در صورت هرگونه پیگیری از طریق محاکم حقوقی آن را ارائه نمایند و اعلم نمایند که آن را قبل از هرگونه خرید و

یا سفارش از پردیس آی تی مطالعه و تأیید نموده اند.

 توافقات خاص تنها به صورت کتبی و با مهر و امضای مجاز شرکت معتبر خواهد بود و توافقات با پرسنل به صورت کت88بی ی88ا :5بند 
شفاهی و یا به هرشكل دیگر از درجه اعتبار ساقط است.

 : تغییرات آینده این توافقنامه6بند 

کلیه کاربران سرویسهای پردیس آی تی موظف به رعایت کامل این شرایط می باشند. این شرایط جامع و کام88ل نب88وده و پردی88س آی
تی حق اضافه، حذف یا تغییر بندهای آن را در هر زمان دارد. کاربر موظف است به ص88ورت دوره ای ای88ن ق88وانین و ش88رایط را مط88العه
نموده و از آن اطلع یابد. عدم اطلع کاربر از این قوانین رافع مسئولیت کاربر نخواهد بود. کاربر اعلم می دارد با تمامی تغییرات آین88ده

این توافقنامه از ابتدا موافقت کرده است.



 : عدم اطلع کاربر (مشترك) از متن توافقنامه بر هر دلیلی توجیهی مبنی بر نقض همه بند ها یا ه88ر بن88دی از توافقن88امه نم88ی7بند 
باشد. شرط ارایه هر نوع خدمات به کاربران و مشترکین پذیرش این توافقنامه می باشد و استفاده از خدمات و س8رویس ه8ای پردی8س

آی تی به منزله پذیرش این توافقنامه می باشد.

فصل دوم : شرایط عمومی توافقنامه

 :انتقال به غیر1بند 

مشتریان نمی توانند پیش از دریافت مجوز کتبی از شرکت پردیس آی تی، بخشی یا تمام حق88وق ی88ا تعه88دات خ88ود نس88بت ب88ه ای88ن
توافقنامه و یا هر یك از محصولت و خدمات پردیس آی تی را به دیگری واگذار نموده یا وکالت دهند. به طور کل انجام هرگونه نق88ل
و انتقال محصولت و خدمات پردیس آی تی نسبت به عین ، بخش و یا منافع آن به هر طریق شامل انتقال قطعی ، رهنی ، اجاره ای ،
شرطی ، صلح حقوق ، اقرار ، وکالت ، وصیت و حق تقسیم اموال تنها با اجازه کتبی پردیس آی ت88ی امكان پ88ذیر می باش88د. در ص88ورت
انجام هر نوع نقل و انتقال بدون اجازه کتبی پردیس آی تی نقض این تعهدنامه رخ داده است و دریافت کنن88ده محص88ولت و خ88دمات

دارای هیچ گونه حقی نبوده و کاربر انتقال دهنده مسئول خواهد بود.

 : اطلعات صحیح2بند 

مشترك موافقت می نماید اطلعات صحیح در اختیار پردیس آی تی قرار دهد و پردیس آی تی برای برقراری هرگونه ارتباط با
مشترك از اطلعات ارائه شده توسط مشترك استفاده نماید چنانچه اطلعاتی که ارائه می دهد نادرست، مبهم یا ناقص باشد و یا

پردیس آی تی شبهه ای در مورد نادرست بودن، مبهم بودن، ناقص بودن و یا دقیق نبودن اطلعت شما داشته باشد پردیس آی تی
به صلحدید خود مجاز خواهد بود خدمات مشترك را قطع و حساب وی را مسدود نماید. در صورتی که کاربر از ابتدا اطلعات

ناصحیح و یا ناقص وارد نماید نقض شرایط این توافقنامه رخ داده است و هنگامی که پردیس آی تی از این امر آگاهی یابد سرویس
کاربر را برای همیشه قطع خواهد شد و کاربر حق هیچ گونه اعتراضی نخواهد داشت. پردیس آی تی بنا به صلحدید خود ممكن است
از یك کاربر درخواست تأیید هویت نماید در این حالت کاربر موظف می باشد نسبت به ارسال تصویر برابر اصل مدارك هویتی خود و

تأیید هویت و مشخصات محل سكونت بر اساس نوع درخواست تأیید هویت و محل سكونت اقدام نماید در غیر این صورت تا زمان
تأیید هویت و محل سكونت کاربر حساب وی و تمامی خدمات مرتبط با آن معلق خواهد شد. به طور کل کلیه خریداران موظف به

ارائه اطلعات هویتی خود شامل کپی شناسنامه ،کپی کارت ملی برای اشخاص حقیقی ودرخواست شخص حقوقی همراه با کپی



روزنامه رسمی آخرین تغییرات، به شرکت می باشند.
 در صورتیكه شرکت، در هنگام تكمیل فرآیند خرید وبه جهت تسهیل وتسریع امور اقدام به دریافت وکنترل این مدارك ننماید پس از

آن حق دریافت این مدارك همواره برای شرکت محفوظ بوده وبا عدم ارائه مدارك در زمان مقرر به شرکت، حقوق مالكیتی خریدار
ملغی محسوب می شود و ضمنا عواقب اعلم ناصحیح اطلعات مستقیما بر عهده خریدار خواهد بود.

 آنها ندارد و خریدار موظف می باشد اطلعات تماس خ88ود راخریداران ونمایندگانءش8ر8کت مسئولیتی در8 قبال کنتر8ل ص8حت امض88ا     
همیشه بروز نگهدارد. همچنین خریدار اذعان می نماید که کلیه اطلعات هوی88تی ارائه ش88ده و آدرس ه88ا و ش88ماره تم88اس و امث88الهم
صحیح بوده و همواره در بروز نگه داشتن آنها در پرتال کاربران می کوشد. شرکت حق دارد هر زمان که نیاز به کنترل ای88ن اطلع88ات
داشته تصویر برابر اصل این اطلعات را از خریدار دریافت نماید. شرکت حق دارد تا تكمیل اطلعات صحیح و مستند نسبت به تعلی88ق

سرویس اقدام نماید. 

 : امنیت حساب3بند 

مشترك متعهد می گردد که محرمانه بودن کلمه عبور و اطلعات حساب های خود در پردیس آی تی را حفظ نماید. مسئولیت تم88امی
عملیاتی که به وسیله حساب مشترك انجام گیرد به عهده خود مشترك است. چنانچه استفاده غیرمج88از و ی88ا ن88اقض امنی88ت ص88ورت
بگیرد کاربر باید سریعا  به پردیس آی تی اطلع دهد.بدیهی است پردیس آی تی هیچ گونه مسئولیتی در قبال هرگونه ضرر و زیان ک88ه
بر اثر استفاده فرد دیگری از کلمه عبور و یا حساب مشترك با و یا بدون اطلع مشترك انجام شده نمی پذیرد.مش88ترك می بایس88ت ب88ه
دلیل امنیتی اطلعات دسترسی به حساب خود را در جای امن نگهداری نموده و در مورد عدم دسترسی دیگران به اطلعات حس88اب،
نام کاربری و کلمه عبور خود احتیاط نماید. لزم به یادآوریست که دسترسی غیرمجاز افراد دیگر به حساب ک88اربر می توان88د منج88ر ب88ه
خسارات جبران ناپذیری گردد زیرا حساب های کاربر در پردیس آی تی دارای دسترسی هایی می باش88ند ک88ه می ت88وان از طری88ق آن ه88ا
سرویس را به طور کامل حذف کرد و یا تغییر داد و یا به طور کامل به خارج از پردیس آی تی انتقال داد که در این حالت ه88ا دیگ88ر و

تحت هیچ شرایطی نمی تواند تغییرات انجام شده را به حالت اول بازگرداند و یا سرویس کاربر را مجدد فعال نمود.

 : تهدید علیه پردیس آی تی4بند 

چنانچه استفاده مستقیم و یا غیرمستقیم مشترك از محصولت و خدمات پردیس آی تی منجر به اقدام و یا تهدید قانونی مس88تقیم و
یا غیرمستقیم علیه پردیس آی تی، شرکت های وابسته و یا شرکا گردد، پردیس آی تی مجاز خواهد بود بدون در نظر گرفت88ن ن88تیجه

این اقدامات به ادامه سرویس دهی به مشترك خود خاتمه دهد. 

 : مالكیت معنوی 5بند 



کلیه حقوق و منافع محصولت و خدمات مربوط به مالكیت معنوی پردیس آی تی متعلق به پردیس آی تی اس88ت. مش88ترك م88وافقت
می کند که هیچ سود یا امتیازی در این مالكیت معنوی به وی منتقل نمی شود و متعهد می شود که هیچ گونه ادعا و درخواستی درباره
سود خدمات و محصولت نخواهد کرد. مشترك درك و موافقت می کند که کلیه محتویات و موارد موجود در ای88ن موافقت ن88امه، س88ایر
رویه ها و وب سایت پردیس آی تی مانند سایر حقوق و قوانین مالكیت تحت حفاظت قوانین مختلف حق نش8ر، ح88ق امتی8از و علم88ت
تجاری در جمهوری اسلمی ایران می باشد و پردیس آی تی صادرکننده امتیاز آن صریحا  تمامی حقوق مرب8وط ب88ه چنی88ن م88واردی را
برای خود محفوظ می دارد، همچنین مشترك درك و موافقت نموده است که از هرگونه استفاده از بندهای شرح داده ش88ده در ب88ال ب88ه
هر نحو بدون داشتن اجازه صریح کتبی از پردیس آی تی یا صادرکننده امتیاز آن منع شده اس88ت. هیچ گ88ونه امتی88از ی88ا حق88ی تح88ت
هرگونه حق نشر، امتیاز، علمت تجاری، علمت خدماتی یا حق مالكیت یا پروانه دیگر به وسیله این توافق نامه به مشترك واگذار نشده

است. 

 : ضامن تعهدات 6بند 
مشترك یا هر شخص دیگر که به نمایندگی از مشترك این توافقنامه را با عمل ورود به س8ایت پردی88س آی ت8ی ی8ا تهی88ه ه8ر ی8ك از
سرویس های پردیس آی تی یا انجام هرگونه معامله و یا تراکنش با پردیس آی تی و ی88ا عم88ل تأیی88د در مراح88ل خری88د، ب88ه ص88ورت
الكترونیكی امضا می نماید، بدین وسیله اعلم می کند و متعهد می شود که داری حقوق، اختیارات و اعتبار لزم برای اجرای مف88اد ای88ن

۱۸توافقنامه می باشد و هیچ  یك از حقوق و مزایای این توافقنامه را به شخص دیگر انتقال نخواهد داد. همچنین متعهد می ش88ود ک88ه 
سال یا بیشتر سن دارد و یا وکیل قانونی وی این شرایط را دارد و به جانشینی وی این قرارداد را امضاء خواهد کرد و تضمین می نماید

تمامی مفاد این قوانین را مطالعه نموده و درك کرده است . 

 : پرداخت غرامت7بند 

مشترك توافق می کند که از پردیس آی تی ، پیمانكاران، نمایندگان، کارمندان، مدیران، سهامداران و وابستگان آن در مقابل هرگ88ونه
ضرر، مسئولیت، آسیب و یا هزینه شامل حق الوکاله که ناشی از ادعا، عملكرد و یا تقاضای شخص ثالث در ارتباط ب88ا مش88ترك (ش88امل
نمایندگان مشترك و یا هر فرد دیگر که از اشتراك، محصولت یا خدمات مشترك با و یا بدون اجازه مش88ترك، اس88تفاده از خ88دمات و
محصولت که مشترك از پردیس آی تی خریداری نموده است) و یا نقض مفاد توافقنامه های موجود در این توافقنامه باشد، مح88افظت
کرده و غرامات اجتماعی را پرداخت نماید. علوه بر این مشترك م88وافقت می نمای8د ک8ه از پردی88س آی ت8ی در مقاب8ل هرگ8ونه ض8رر،
مسئولیت، آسیب یا هزینه شامل حق الوکاله که ناشی از نقض ضمانت ها ذکر شد و در این توافقنامه به هرگونه عملكرد خلف از جانب
مشترك، هر ادعایی مبنی بر اشتراك شما به کپی رایت ، علمت تجاری، حق مالكیت معنوی ش88خص دیگ88ر باش88د مح88افظت ک88رده و

غرامات احتمالی را بپردازد. این غرامات علوه بر غرامت هایی است که مشترك از طرف خود پرداخت می نماید.

کاربر موافقت می کند که در هر شرایطی سقف خسارات اثبات شده توسط مرجع رفع اختلف شامل مراجع قضایی و یا هر مرج88ع رف88ع
اختلف دیگر به نفع کاربر برای هر یك از انواع سرویس ها حداکثر معادل هزینه پرداختی آن سرویس توسط کاربر به پردیس آی ت88ی



بوده و شرکت هیچ گونه مسئولیتی در قبال جبران خساراتی مازاد بر این مبلغ تحت هیچ شرایطی نخواهد داش88ت. تم88امی مش88تریان ،
کاربران و مشترکان پردیس آی تی موظف به پذیرش این ماده بوده و در صورت عدم پذیرش هرگز نباید هیچ کدام از محص88ولت و ی88ا

خدمات پردیس آی تی را تهیه نمایند.

 : اقدام قانونی علیه پردیس آی تی8بند 

کاربران پردیس آی تی تعهد می نمایند چنانچه شكایتی علیه پردیس آی تی در حال اجرا یا ارسال داشته باشند قبل از اق88امه دع88وی
ابتدا به صورت کتبی و از طریق ارسال یك نامه با امضاء کاربر به همراه تصویر کارت مل88ی از طری8ق پس8ت سفارش88ی ب8ه آدرس دف8تر

 ,  پردیس آی تی را از این موضوع مطلع گردانند و پردیس آی تی فرص88ت داردپردیس آی تیمرکزی و یا از طریق سامانه پشتیبانی 
 روز کاری پس از دریافت نامه مذکور تلش نماید تا شاید بتواند از طرق فنی و غیر فن88ی م88ورد ک88اربر را رف88ع نمای88د.۲۰طی حداکثر 

قصور از جانب مشترك در مورد ارسال این اطلعیه به پردیس آی تی به منزله نقض موارد این توافقنامه خواهد بود و بر اساس شرایط
نقض توافقنامه اقدام خواهد شد. 

 : قوانین حاکم ، محل دادرسی ، عدم اجازه شكایت9بند 

 (اقدام قانونی علیه پردیس آی تی) بدوا نس88بت (بال)8بنددر صورت بروز اختلف، جهت رفع اختلف ، خریدار موظف است بر اساس 
به اعلم موضوع به پردیس آی تی اقدام نموده تا موضوع مورد رسیدگی واقع گردد. در صورت بروز هرگونه اختلف فی مابین شرکت و
مشتری در تفسیر قرارداد، اختلفات ناشی از اجرای مفاد قرارداد و غیره قب88ل از مراجع88ه ب88ه مراج88ع قض88ایی از طری88ق مرج88ع داوری

شخص ی88احل وفصل خواهد شد و مرجع داوری شامل یك نماینده از طرف مشتری و یك نماینده از طرف شرکت و به تراضی طرفین 
 به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب می گردد.  گروه داوری می باشد که توسط شرکت نوین پردازش عصر پردیس معرفی می گردد که

ضمنا خریدار تعهد می نماید نظر داور را به عنوان حكم مرضی الطرفین پذیرفته و حق هرگ88ونه ش88كایت و ی88ا درخواس88ت حك88م و ی88ا
اعتراض و یا ادعاء به سایر مراجع را جزئا  و کل  از خود سلب و اسقاط می نماید. 

با توجه به محدودیت در نگهداری اطلعات فنی و غیرفنی حساب کاربران اع88م از لگ ه88ا ، مس88تندات پرداخ88ت ه88ا و م88وارد مش88ابه
 ماه از تاریخ اتمام سرویس یا مسدودیت سرویس (هر کدام که زودتر باشد)2 ماه از تاریخ اعلم شكایت به شرکت یا 2کاربران حداکثر 

می تواند علیه شرکت اقدام قانونی نماید. 

 : همچنین مشترك مجاز نخواهد بود در مسائلی که در این توافقنامه مطرح شده اند شكایتی به مراجع ذیصلح ارائه دهد.10بند 



 : ابلغ های قانونی 11بند 

کلیه ابلغ ها و اعلنات عمومی پردیس آی تی در وب سایت اعلم کلیه ابلغ ها و اعلنات عم88ومی پردی88س آی ت88ی در وب س88ایت اعلم
خواهند شد. اخطارهای مربوط به نقض شرایط سرویس به پست الكترونیك مشترك ارسال می ش88وند. اعلن88ات و ابلغ ه88ای ک88اربر ب88ه

در پرتال کاربری شخص کاربر در سیستم های پردیس آی ت88ی م88ورد(درخواست پشتیبانی) پردیس آی تی تنها از طریق ثبت تیكت 
پذیرش می باشد. در تمامی موارد عدم دریافت ایمیل و یا پیام الكترونیكی و یا تیكت ناحیه کاربری ارسال شده توسط پردیس آی تی

به کاربر توسط کاربر پذیرفته نمی باشد.

 قانون۷۲ قانون مدنی و قسمت اخیر ماده ۱۰۱۰آدرس اعلمی کاربر در پرتال شرکت، اقامتگاه قراردادی وی و تابع مقررات ماده 
آیین دادرسی مدنی می باشد.

تمامی اطلع رسانی های شرکت پردیس آی تی در رابطه با سرویس مورد تقاضای مشتری و غیره با ارسال اطلعیه به ایمیل شخصی
مشتری ثبت شده در پرتال و یا پیام الكترونیكی و یا تیكت ناحیه کاربری وی در سیستم های پردیس آی تی صورت می گیرد که

ملك عمل خواهد بود و مشتری با امضاء این قرارداد نسبت به این موضوع کسب اطلع نمود.

 : هزینه دادرسی 12بند 

با توجه به هزینه های پایین سرویس های پردیس آی تی و سود بسیار پایین آن ها و بر اساس ای88ن توافق ن88امه تم88امی ک88اربران تعه88د
می نماید در صورت هرگونه اقدام حقوقی علیه پردیس آی تی در تمامی محاکم قضایی و صنفی چه در پرونده تشكیل شده محكوم و یا
صاحب حق شناخته شوند تمامی هزینه های دادرسی شامل هزینه وکلی پردیس آی ت88ی ب88ر اس88اس هزین88ه ع88رف وک88الت در زم88ان
پیگیری پرونده ،هزینه اقامت و ایاب وذهاب نمایندگان و وکل و شاهدان پردیس آی تی در صورتی که نی88از ب88ه حض88ور آن ه88ا باش88د را
تقبل می نماید. در صورتی که کاربر پردیس آی تی با این بند موافق نمی باشد هرگز نباید از هیچ کدام از محصولت و خدمات پردی88س

آی تی استفاده نماید.

 : عناوین13بند 

عناوین موجود در این توافقنامه جنبه تفسیری دارند و چنانچه تضادی بین عناوین و مفاد توافقنامه وجود داشته باشد، مفاد قرارداد
می بایست مرجع عملكرد قرار گیرند . 

همچنین کاربر حق تفسیر این قرارداد به نفع خود و بر اساس ظن و گمان خویش را ندارد و در صورت نیاز به تفسیر مفاد این
توافقنامه مرجع تفسیر پردیس آی تی خواهد بود.

 : توافقنامه کامل14بند 



توافقنامه حاضر شامل رویه ها و توافقنامه هایی که در این قسمت اشاره شده (مانند رویه حل اختلفات) به عنوان قرارداد کامل و تنه88ا
قرارداد بین مشترك و پردیس آی تی برای محصولت و خدمات پردیس آی تی تلقی می گردد. 

 : تفكیك پذیری 15بند 
بخش های این قرارداد تفكیك پذیر می باشند. در صورتی که بخشی از این قرارداد نامعتبر یا غیر اجرایی باشد آن بخ88ش ب88ا اس88تناد ب88ه

قانون و به نزدیك ترین شكل به متن اصلی تفسیر می گردد و سایر قسمت ها و شرایط توافقنامه به طور کامل لزم الجرا هستند. 

 :  سلب اختیار16بند 
عدم اجرای بخشی از شرایط این توافقنامه و توافقنامه های ضمیمه آن توسط پردیس آی تی در مقابل مشترك ی88ا دیگ88ران ب88ه منزل88ه

سلب حق اجرای این توافقنامه از پردیس آی تی نمی باشد. 

 :  وضعیت اضطراری 17بند 
پردیس آی تی همه تلش خود را برای پایدار نگه داشتن خدمات و محصولت انجام می دهد با این هم88ه مش88كلت فن88ی و غی88ر فن88ی
خاص و سایر عوامل خارج از کنترل پردیس آی تی هر از چند گاهی ممكن است منج88ر ب88ه وقف88ه در س88رویس دهی پردی88س آی ت88ی

گردند. مشترك موافقت می نماید پردیس آی تی را برای نتایج این وقفه ها مسئول نداند. 

 : خسارت و رفع مسئولیت 18بند 

پردیس آی تی تعهد می نماید تمامی خدمات ذکرشده در وب سایت را به کاربر ارائه دهد. تمامی خدمات پردی88س آی ت88ی ب88ه هم88ان
شكلی که هستند  ارائه می شوند و هیچ گونه گارانتی (ضمانت) صریح و ضمنی (اضافه بر مواردی که در وب سایت قید گردیده) ش88امل
…آن ها نمی گردد. ضمنا  هیچ گونه ضمانتی مانند مطابق نیاز خریدار بودن، بی عیب بودن، عدم قطعی ، امنیت کامل و  ارائه نمی ش88ود.
همه ضمانت های غیر کتبی در مورد سرویس های پردیس آی تی که توسط کارکنان یا نمایندگان و یا سایرین ارائه شوند فاقد اعتب88ار
می باشند. پردیس آی تی هیچ گونه خسارتی بابت عملكرد سرویس خود به هر نحو نمی پردازد. پردیس آی ت88ی تح88ت هی88چ ش88رایطی

مسئول حوادث احتمالی نخواهد بود.

با توجه به امكان اشتباه انسانی تمامی ضمانت ها ، قرارها و قول ه88ای ش88فاهی (تلفن88ی ، رو در رو و ی88ا ه88ر روش ش88فاهی دیگ88ر) و ی88ا
الكترونیكی (ایمیل ، چت ، تیكت و انواع روش های ارتباط الكترونیكی دیگر) که توسط پیمانك88اران، نماین88دگان، کارمن88دان، م88دیران،
سهامداران ، وابستگان و تمامی زیرمجموعه های پردیس آی تی به کاربر ارائه می گردد به طور کامل باطل می باشد و تنها ض88مانت های
کتبی با مهر و سربرگ قانونی شرکت و یا موارد صریحا  قیدشده در وب سایت پردیس آی ت88ی معت88بر می باش88د و تم88امی ض88مانت ها ،
قرارها و قول های غیر مكتوب مطلقا  باطل می باشد. در این حالت کاربر می تواند درخواست ارائه ض88مانت کت88بی از ش88رکت نمای88د و در
صورت عدم وجود ضمانت کتبی با مهر و سربرگ قانونی شرکت کاربر اعلم می دارد که هیچ ک88دام از م88وارد ش88فاهی و ی88ا الك88ترونیكی

دیگر را مستند ندانسته و بر اساس آن هیچ اقدامی انجام نداده و یا تصمیم اتخاذ نمی نماید.



پردیس آی تی تحت هیچ شرایطی در برابر هر نوع خسارت مستقیم و غیرمستقیم که از س88رویس ه88ا و ی88ا خ88دمات پردی88س آی ت88ی
متوجه فرد و یا افرادی گردد مسئول نمی باشد، حتی اگر این ادعا بر اساس قرارداد، نقض گارانتی (صریح یا ضمنی) ، نقض توافقن88امه و
رویه های جانبی آن بوده و یا عدم توانایی مشترك در استفاده از محصولت و یا خدمات پردیس آی تی باشد. اگر چه پردیس آی ت88ی
احتمال چنین خسارتی را گوشزد کرده باشد، برخی شرایط مسئولیت در برابر خسارت ممكن است از حالت فوق مستثنا گردد که در
چنین شرایطی مسئولیت پردیس آی تی محدود به هزینه ریالی پرداختی توسط کاربر به پردیس آی تی برای محص88ول و ی88ا خ88دمت

مربوطه می گردد.

کاربر موافقت می کند که در هر شرایطی سقف خسارات اثبات شده توسط مرجع رفع اختلف به خریدار برای هر یك از انواع سرویس8ها
حداکثر معادل هزینه ریالی پرداختی آن سرویس توسط خریدار بوده و شرکت هیچ گونه مسئولیتی در قبال جبران خساراتی م88ازاد ب88ر
این مبلغ نخواهد داشت. تمامی مشتریان ، کاربران و مشترکان پردیس آی تی موظف به پ88ذیرش ای88ن م88اده ب88وده و در ص88ورت ع88دم
پذیرش هرگز نباید هیچ کدام از محصولت و یا خدمات پردیس آی تی را تهیه نمایند. تمامی موارد مرتبط با کاربران ش88امل محت88وای
وب سایت کاربران، نحوه استفاده آن ها از خدمات پردیس آی تی و اطلعات و داده های استفاده شده توس88ط ک88اربران و ب88ه ط88ور ک88ل
تمامی مواردی که توسط کاربران اقدام شده باشد به عهده کاربر بوده و هیچ شخص ثالثی حق اقدام ق88انونی علی88ه پردی88س آی ت88ی را
ندارد و در صورت لزوم اقدام قانونی تنها علیه کاربر باید انجام شود بدیهی است مسئولیت تمامی عملیاتی که از طریق حساب مشترك
و یا خدمات در اختیار کاربر انجام می گیرد، چه به وسیله خود مشترك و چه به وسیله جانشین و نماینده وی و یا افراد متفرقه و یا به
هر طریق دیگر، به عهده مشترك می باشد. پردیس آی تی از پذیرفتن مسئولیت هرگونه فعالیت انجام شده در حساب مشترك ب88ا و ی88ا

بدون اجازه مشترك خودداری می کند.

امنیت و محرمانگی : 19بند 

به طور کلی محیط اینترنت به همان میزان سایر محیط های ارتباطی مانند پست ، دورنگار و تلف88ن ب88رای انتق88ال اطلع88ات محرم88انه
امنیت دارد. در کلیه این محیط ها ممكن است اطلعات استراق سمع شوند. به همین دلیل ضمن آنك88ه ش88رکت تم88ام تلش خ88ود را
برای ایجاد محیطی امن برای نگهداری و تبادل اطلعات به صورت محرمانه می نماید ، با این حال از جانب احتیاط از خری88داران م88ی
خواهد که همیشه ارتباطات آنلین اینترنتی خود را ناامن فرض نمایند. شرکت هیچ گونه مسئولیتی در رابطه با امنیت تبادل اطلعات

از شبكه و سرورهای خود با جاهای دیگر را نمی پذیرد.

 : ش8888رکت ب8888ا ت8888دابیر امنی8888تی خ8888ود مس8888ئول حف8888ظ امنی8888ت پ8888ایه س8888رویس ه8888ای خ8888ود م8888ی باش8888د.19-1
 ها و یا بابرنامه های مورد استفاده خریدار ندارد.application. شرکت مسئولیتی نسبت به ضعف ایمنی ناشی از نرم افزارها ، 3

 : شرکت مسئولیتی نسبت به امنیت تبادل داده ما بین خریدار و سرورهای خود ندارد.19-2



 : شرکت مسئولیتی نسبت به در اختیار گرفتن کلمه عبور سرویس های خریدار ، توسط اشخاص ثالث ندارد.19-3

 : شرکت موظف به رعایت محرمانگی کلیه داده ها و نرم افزارهای موجود در س88رویس خری88دار م88ی باش88د و همچنی8ن آن را در19-4
اختیار اشخاص ثالث قرار نخواهد داد.

 : شرکت تلش خود را برای حصول بالترین سطح امنیت ممكن برای حساب آنلین خریداران انجام می دهد از این رو ش88رکت19-5
نسبت به اموری که در حیطه مسئولیت خریدار از لحاظ نگهداری امنیت حساب خود می باشد مسوولیتی ندارد.

 رویه حفاظت :20بند 

شرکت درقبال حفاظت کامل از اطلعات شخصی خریدار مسئول بوده و حق استفاده و ارائه به اشخاص ثالث و یا استفاده تبلیغ88اتی را
ندارد و تنها در صورت دریافت حكم قضائی اطلعات شخص مورد تقاضا را بنا بر ضرورت قانونی در اختیار مقام قضائی قرارخواهد داد .

 دامنه به دلیل قابل رویت بودن برای عموم از این قاعده مستثنی می باشد .Whoisاطلعات مندرج در 

 :  خریدار موظف است که کلیه مواد توافقنامه ، ضوابط شرکت و قوانین جمهوری اسلمی ایران را رعایت نماید. درصورت عدم21بند 
رعایت ، شرکت حق قطع سرویس به صورت موقف یا دائم و پیگرد قانونی و دریافت خسارات از خری88دار را دارد و خری88دار موظ88ف ب88ه
جبران کلیه خسارات و هزینه وارده بر شرکت می باشد همچنین هیچ وجهی ب88ابت فس88خ س88رویس و ی88ا ای88ام باقیمان88ده س88رویس ی88ا

خسارت وارده به خریدار متخلف پرداخت نخواهد شد.

 : خریداران مسئول عملكرد خود در رابطه با سرویس تهیه شده می باشند همچنین م88ی بایس88ت ب88ه حق88وق س88ایر خری88داران22بند 
شرکت احترام بگذارند. شرکت حق تعلیق یا قطع دائم سرویس خری88داران ک88ه ب88ه ص88ورت خواس88ته ی88ا ناخواس88ته م88وجب اختلل در

سرویس سایر خریداران می گردد را برای خود محفوط می دارد ضمنا خریدار حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داشت.

 : کلیه مسئولیت های عدم استفاده صحیح از سرویس خریداری شده با خریدار می باشد و شرکت تنها مس88ئول ارائه س88رویس23بند 
استاندارد و براساس تعهدات فنی اعلم شده در بسته های میزبانی خود می باشد.



 : خریدار موظف است در مكاتبات خود با مسئولین و کارمندان شرکت ادب و نزاکت را رعایت کن88د ، در ص88ورت ع88دم رع88ایت24بند 
مورد فوق و یا انجام هر گونه تهدید اعم از زبانی و یا عملی (اقدامات خصمانه علیه شرکت و یا س88رویس ه88ا ش88امل ه88ك ، حمل88ه ب88ه
سرورها ، نشر اکاذیب علیه شرکت در محیط مجازی و اتهام زنی ) شرکت می توان88د س88رویس مش88ترك را م88س نم88وده و س88رویس و
خدمات خود را به کاربر ملغی و فسخ نموده دود و ارائه بك آپ اطلعات و بازگردانی تجهیزات و دیگر مواردی ک88ه در اختی88ار ش88رکت
است را منوط به پرداخت جریمه و یا دستور مقام قضایی نماید. همچنین در این حالت هیچ گونه وجهی به کاربر بازگردان88ده نخواه88د

شد.

 : با توجه به اینكه اطلعات و داده های کاربر در شبكه و سیستم های شرکت قرارداده می شود در نتیجه نگهداری آنها بر روی25بند 
سیستم های شرکت جنبه امانی (اماننتی) نداشته و فقط جنبه خدمات رسانی خواهد داشت. همچنین ممكن است شرکت ب88ه دلی88ل
فنی و امنیتی نیاز به کنترل داده های کاربر در شبكه و سرور های خود داشته باشد که از این جهت نیز کاربر اجازه مشاهده و بررسی

دیتا خود به شرکت را داده است و نیازی به اجازه موردی از سمت کاربر نیست.

  : فورس ماژور26بند 

پردیس آی تی هیچگونه مسولیتی در برابر عدم انجام تعهدات خود در هنگام موارد فورس ماژور مانند بلیای طبیعی ، جنگ ، شورش
، آشوب اجتماعی ، انفجار ،اعتصاب ، محدودیت های دولتی و تحریم ، حملت سایبری گسترده را ندارد با این ح88ال در ص88ورت ب88روز
چنین مواردی شرکت تلش را برای کاهش اثرات این موارد را می نماید بروز هر یك از موارد فورس ماژور موجب تخطی خری88داران از

شزایط خدمات نخواهد داشت. تحریم و عدم امكان تبادل ارز از موارد فورس ماژور خواهد بود . 

نحوه ارتباط طرفین با هم : 

 :  روش ارتباطی مستند شرکت با خریدار ، آدرس ایمیل خریدار و پاسخ به تیكت های پورتال پشتیبانی که حساب ک88اربری وی1بند 
در پرتال کاربران ثبت شده است ، خواهد بود.

 : روش ارتباطی مستند خریدار با شرکت ، ثبت تیكت در پرتال پشتیبانی با دریافت شماره پیگیری تیكت.2بند 



 : استفاده از ایمیل توسط خریدار برای تسهیل انجام کار مقدور بوده لیكن روش مس88تند در م88وارد ش88بهه انگی88ز ب88رای خری88دار3بند 
محسوب نمی گردد.

 :  شرکت مسئولیتی نسبت به تبعات و خسارات وارد بر خریداری که اطلعات تماس تغییر یافته خود را از طرق معتبر به اطلع4بند 
شرکت نرسانده است ندارد.

– : در صورت توافق با شرکت امكان مكاتبه کاربر با شرکت از طریق پیام88ك و پی88ام رس88ان ه88ای اینترن88تی  ب8ه منظ88ور راح88تی5بند 
مشترك و افزایش سرعت -  مقدور می باشد اما پردیس آی تی نسبت به انجام نشدن احتمالی درخواست هایی که از ای88ن طری88ق ب88ه
اطلع شرکت می رسند تعهدی ندارد و هیچگونه مسئولیتی نسبت به تبعات و خسارات وارد بر مشتری نخواهد داشت . بنابراین حتما

و حتما درخواست های مهم خود را از طریق تیكت ارسال نمایید.

شرایط قوانین مالی
 : نحوه پرداخت در پرتال کاربران درج شده است (پرداخت آن لین و واریز به حساب) ب88ه ط88ور عم88ومی خری88دار موظ88ف اس88ت1بند 

مدارك پرداخت خود را تاپایان مدت سرویس نگهداری نماید.

 : خریدار موظف است پرداخت خود را به طور نقدی و یا در وجه حساب های اعلم شده در پرتال کاربران بپ88ردازد در ش88رایطی2بند 
که شرکت در راستای مساعدت باخریدار اقدام به پذیرش چك مدت دار در خصوص فاکتور وی نماید ، ب88ا ع88دم وص88ول وج88ه چ88ك ،
خریدار موظف است در روز سر رسید فورا اقدام به واریز وجه به حسابهای اعلم شده نماید و لشه چك خود را دریافت نماید در غی88ر
این صورت هزینه تاخیر در وصول اسناد ، پیگیری های حقوقی ، ایاب و ذهاب و سایر موارد نیز بر عهده خریدار خواهد ب88ود ض88منا در
اینگونه موارد شرکت حق دارد ضمن تعلیق سرویس ، فاکتور خریداری که قسمتی از وجه آن در زم88ان م88ورد تواف8ق وص88ول نش8ده را

باطل نموده و خسارات وارده بر شرکت و هزینه سرویس را از آن کسر نماید.

 :  شرکت ، حق تامین و وصول کلیه مطالبات و جرائم ، سود تاخیر در پرداخت و سایر هزینه های خود را از محل قطع م8وقت و3بند 
یا دائم کلیه سرویس ها و اعتبارات خریدار نزد خود را خواهد داشت و در صورتی که خریدار فورا به اخطار اعلم شده از سوی ش88رکت
توجه ننماید حق هر گونه اعتراض بعدی را از خود سلب می نماید لزم به ذکر است م88دت قطع88ی س88رویس ناش88ی از ع88دم پرداخ88ت
مطالبات شرکت به مدت سرویس دهی افزوده نخواهد شد و کلیه مسئولیت های ناشی از این قطع سرویس بر عهده خریدار می باشد.



 : در صورتی که شرکت تشخیص دهد هر یك از سرویس ها و یا کالی خریداری شده یك خریدار در زم88ان تحوی88ل ، ب8ا حج88م4بند 
بیشتر و یا با امكانات بهتر و یا زمان طولنی تر و یا هر مورد هزینه بربالتری از مشخصات مندرج در ف88اکتور م88ورد اس88تفاده وی ق88رار
گرفته و یا به هر دلیل خریدار به این حجم بیشتر و یا امكانات بهتر و منابع یشتر و یا زمان طولنی تر دس88ت پی88دا ک88رده اس88ت ح88ق
خواهد داشت مبلغ ما به تفاوت تعرفه ای آن را از خریدار دریافت نماید ؛ پرداخت این هزینه برای خریدار اجباری می باشد و ش88رکت

حق استیفا طلب خود را از نحوه دریافت بدهی های خریدار خواهد داشت .

– :  فاکتور (صورتحساب) تمدید سرویس های میزبانی (هاست  ریسلر انواع سرور های مجازی و اختصاصی) مشترکین ح88داکثر5بند 
 روز بعد از موعد تمدید سرویس خود فرصت دارد نسبت به2 روز قبل از موعد تمدید سرویس شان صادر می شود ، مشترك تا 10تا 

 روز بر روی20 ام سرویس کاربر مسدود خواهد شد. پس از مسدود سازی سرویس کاربر حداکثر تا 3پرداخت آن اقدام نماید ، در روز 
سرور ها نگهداری می شود و پس از آن نسبت به حذف آن اقدام می شود . و ریكاوری مجدد آن (در ص88ورت وج88ود ب88ك آپ) ش88امل

هزینه + هزینه تمدید هاست (بر اساس دور پرداختی) خواهد بود.

 :  فاکتور(صورتحساب)  تمدید انواع خدمات دیگر شرکت شامل خدمات پشتیبان سایت و طراحی سایت و ری دیزاین و افزایش6بند 
 روز قبل از موعد تمدید صادر شده و در صورت عدم پرداخت هزینه سرویس10  و دیگر موارد مشابه حداکثر SEOبازدید و خدمات 

مذکور در روز سررسید مسدود شده و خدمات مذکور به حالت تعلیق در خواهند آمد .

 روز قبل از موعد تمدید صادر خواهند ش88د و در ص88ورت ع88دم پرداخ88ت آن30 :  فاکتور(صورتحساب)  تمدید دامنه ها حداکثر 7بند 
حداکثر تا روز سررسید موجب غیرفعال شدن دامنه و احیانا وب سایت مشتری خواهد شد. دامنه ها بسته به شرکت ریجسترار اص88لی

 روز بعد از انقضای دامنه همچنان قابل تمدید باشند. اما بعد از این دوره هزینه تمدید بسیار گ88ران خواه88د30 تا 7دامنه ممكن است 
 روز بعد از سررسید مجددا آزاد شده و قابل ثبت خواهند بود. (برای همه افراد)80بود . دامنه ها 

 : در صورتی که مشترك هزینه تمدید سرویس ها و خدمات خود را پرداخت نكند ، شرکت در قبال نگهداری اطلعات مش88ترك8بند 
هیچ مسئولیتی نخواهد داشت .  و در صورت حذف شدن اطلعات مشترك حق هیچگونه اعتراضی ندارد.



 : در مورد سرور های اجاره به شرط تملیك در صورتی که کاربر بدون اطلع قبلی و بدون توافق با شرکت حتی در پرداخت یك9بند 
 روز تاخیر داشته باشد سرور مذکور بدون بازگرداندان (عودت) هزین8ه ه8ای پرداخ88ت ش8ده مج88ددا ب8ه م88الكیت10قسط آن بیش از 

شرکت درخواهند آمد.

 : پردیس آی تی قبل از پایان مدت سرویس سعی خواهد نمود تا از طریق ایمیل به مالك سرویس اطلع دهد ولی عدم انج88ام10بند 
این اطلع رسانی به هر دلیل موجب ایجاد هیچ گونه حقی برای کاربر نخواهد شد.

 : پرداخت فاکتور تنها نشان دهنده پرداخت شدن مبلغ از سوی کاربر می باشد و تأییدکننده تمدید سرویس نمی باشد. ک88اربران11بند 
 ساعت از طریق ارسال تیكت بررس88ی۷۲باید پس از پرداخت صورتحساب از تمدید قطعی سرویس خود مطمئن گردند و طی حداکثر 

به واحد پشتیبانی پردیس آی تی (نحوه ارسال در بخش پشتیبانی سایت پردی88س آی ت88ی توض88یح داده ش88ده اس88ت) از ای88ن موض88وع
مطمئن گردند زیرا ممكن است در مواردی به دلیل ایجاد اختلل فنی در سیستم پس از پرداخت فاکتور توسط کاربر، سرویس ک88اربر

تمدید نگردد و تنها فاکتور کاربر پرداخت گردد.

کاربر هرگز نباید به دلیل تغییر تاریخ های موجود در بخش های مختلف پردیس آی تی از جمله ناحیه کاربری خود و یا ایمیل ه88ا و ی88ا
پیامك های دریافت شده از این موضوع اطمینان یابد زیرا ممكن است پس از پرداخ88ت ک88اربر اطلع88ات ایمی88ل ، پیام88ك و ی88ا ن88احیه
کاربری و یا دیگر بخش های پردیس آی تی بروز گردد اما عملیات تمدید سرویس کاربر به هر دلیلی انجام نشود و در این حالت کاربر

 ساعت نسبت به پیگیری و رفع نقص از طریق ارسال تیكت بررسی به واحد پشتیبانی پردیس آی تی اقدام نماید۷۲باید حداکثر طی 
در غیر این صورت هیچ مسئولیتی متوجه پردیس آی تی نخواهد بود.

تنها راه اطمینان از تمدید سرویس ارسال تیكت بررسی به واحد پشتیبانی پردیس آی تی (نحوه ارس88ال در بخ88ش پش88تیبانی س88ایت
پردیس آی تی توضیح داده شده است) و یا دریافت تأییدیه رسمی ممهور به مهر شرکت می باشد در غیر این صورت و در ص88ورتی ک88ه
کاربر فاکتور را پرداخت نماید و از یكی از طرق ذکرشده از تمدید سرویس خود مطمئن نگردد مسئولیت به عهده وی خواهد ب88ود. در
صورتی که پس از پرداخت فاکتور توسط کاربر به دلیل عدم تمدید سرویس کاربر از طرف پردیس آی تی به هر دلیل فنی و غیر فن88ی
که منجر به تعلیق، حذف و یا قطع دائم سرویس کاربر شده باشد پردیس آی تی تلش خواهد نمود ب88ر اس88اس ف88اکتور پرداخت ش88ده
سرویس کاربر را تمدید و مجددا  فعال نماید اما در صورتی که به هر دلیل فنی و غیر فنی تمدید و فعال سازی مج88دد س88رویس ک88اربر

امكان پذیر نبود مبلغ فاکتور پرداخت شده توسط کاربر به وی مسترد خواهد شد و کاربر هیچ حق دیگری نخواهد داشت.

 :  شرکت با اعلم و اخطار قبلی در خصوص تسویه بدهی های معوق حق قطع سرویسی که خریدار برای آن بدهكار است و ی88ا12بند 
سایر سرویس ها و خریدهای قبلی خریدار را خواهد داشت. همچنین شرکت حق شكایت از مشترك جه88ت پرداخ88ت ب88دهی و دی88ون



…مرتبط با سرویس ها و خدمات خود را دارد و در این صورت هزینه اقدامات قانونی اعم از هزینه های وک88الت و  ب88ر عه88ده مش88تری
خواه8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888د ب8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ود.

 :  کسورات قانونی 13بند 

پرداخت تمامی هزینه ها و کسورات قانونی شامل انواع بیمه تامین اجتماعی و یا هر نوع ح88ق بیم88ه دیگ88ر و ه88ر ن88وع مالی88ات ش88امل
تكلیفی و غیره بر عهده خریدار می باشد و مشتری حق کسر و یا سپرده نگهداشتن هیچ بخشی از مبل88غ ق88رارداد تح88ت هی88چ عن88وان
منجمله حسن انجام کار و یا مفاصا حساب و یا سپرده و یا هر عنوان دیگری ندارد و در صورت الزام به انجام اینك88ار توس88ط مش88تری ،
می بایست با موافقت مجزای شرکت ابتدا مبلغ قرارداد به میزان مورد نظر افزایش یافته و سپس میزان مورد نظ88ر کس88ر و ی88ا س88پرده

نگداشته شود. 

 : در صورتی که به هر دلیلی و با موافقت شرکت مشترك هزینه سرویس ها و خدمات و قرارداد را پرداخت ننماید (بدهی یا1-13بند 
سپرده یا هر مورد دیگر) و بعدا به هر دلیلی از پرداخت آن استنكاف نماید پردیس آی تی مجاز خواهد بود تمام سرویس ها و خدمات
و تجهیزات مشترك را مسدود نماید و در صورتی که مشترك بعد از سه ماه نسبت به پرداخت دیون خود اقدام ننماید پردیس آی تی
مجاز خواهد بود علوه بر دیون مادی و قانونی خود خسارت های وارده که مرجع تعیین آن پردی8س آی ت8ی خواه88د ب8ود را از طری8ق
مراجعه قضایی مطالبه نماید و کاربر حق هیچگونه اعتراضی را ندارد و همچنین پردیس آی تی مج88از خواه88د ب8ود  در ص8ورت وج88ود
دارایی مشتری در نزد شرکت اعم از تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری و دامنه و دیگر مواردی که دارای ارزش جهت ته88اتر ب88دهی
مشتری می باشد را ضبط نموده و از بدهی مشتری کسر نمایید. در صورتی که موارد فوق دارای ارزش کافی جهت تهاتر ب88دهی ه88ای
مشترك را نداشته باشند شرکت می تواند مابقی دیون خود را به صورت قانونی و از طریق مراجعه قضایی مطالبه نمای88د. و در ص88ورتی
که این دارایی ها دارای ارزشی بیش از ارزش بدهی های مشتری داشته باشند شرکت بعد از کسر دیون (شامل بدهی ه88ا و خس88ارات
وارده) مانده مبلغ را به حساب مشترك واریز خواهد نمود.  توجه شود در صورت تهاتر بدهی های مشترك ب88ا دارای88ی ه88ای مش88ترك

مرجع ارزش گذاری کارشناسان شرکت بوده و کاربر حق هیچگونه اعتراضی را ندارد.

 :  شرکت حق دریافت هزینه برای تاخیر مشتری در تمدید به موقع سرویس های دامنه میزبانی و امثالهم را خواهد داشت.  14بند 

 : تغییر در قیمت 15بند 

پردیس آی تی مجاز به تغییر در قیمت سرویس های خود به هر دلیلی می باشد (خواه بدون اطلع رسانی قبلی و خواه با اطلع رسانی
 در ص88ورت تغیی88ر تعرف88ه در حی88ن اس88تفاده ازقبلی) و تغییر در قیمت در صورت حساب دوره بعد تمامی کاربران منظور خواهد ش88د.

سرویس ، خریدار در صورت تمایل به ارتقا در سرویس فعلی خود موظف به رعایت قیم88ت ه88ای جدی88د خواه88د ب88ود. لیك88ن خ88دمات
خریداری شده با تعرفه قبلی تا پایان دوره آن ارائه می گردد.



 :  هزینه های کارشناسی نیروی فنی ویا سایر خدماتی که در هنگام استفاده از یك سرویس اولیه خری88داری ش88ده م88ورد نی88از16بند 
واقع می گردد تابع تعرفه روز در خواست جدید خریدار می باشد.

 : ارتقای سرویس میزبانی از یك سرویس به سرویس بالتر انجام می گیرد و هزینه آن به طریق زیر محاسبه می شود  :17بند 

ال8888ف : توس8888ط سیس8888تم م8888الی موج8888ود در کن8888ترل پن8888ل ی8888ا پورت8888ال ک8888اربران ب8888ه ص8888ورت خودک8888ار
ب : در صورت عدم امكان گزینه الف ، کسر زمان استفاده نشده از سرویس فعلی کاربر بستانكار می شود و مدت زم88ان دوره س88رویس

جدید کاربر بدهكار خواهد شد ، مابه التفاوت این دو هزینه ایی است که کاربر باید بپردازد.

: امكان دریافت هرگونه سرویس هدیه و یا کمك هزینه های پیش بینی شده در برخی از س88رویس ه88ا تنه88ا در هنگ88ام خری88د18بند 
بسته وجود دارد طی مدت قرارداد امكان رجوع به آن وجود نداشته و در صورت عدم استفاده هزین88ه آن ب88ه حس88اب ک88اربری خری88دار

واریز نمی شود.

بازگشت هزینه :
 روز ضمانت برگش88ت وج88ه از زم88ان30 : کلیه سرویس های پردیس آی تی به استثنای سرویس های اعلم شده در زیر دارای 1 بند 

پرداخت می باشند. سرویس هایی که ضمانت برگشت پول ندارند عبارتند از : انواع سرور اختصاص88ی و مج88ازی هاس88ت دانل88ود و
SEOهاست بك آپ و دامنه و خدمات شامل پشتیبان سایت و طراحی و افزایش بازدید و 

 :  سرویس ها و خدماتی که به طور عمومی شامل بازگشت وجه نیستند ، در صورت هماهنگی با مدیریت فروش شرکت ، دارای2بند 
گارانتی بازگشت وجه به طور توافقی خواهد بود. این توافق باید صرفا از طریق تیكت و از طریق بخ8ش م88دیریت ب8ه ک8اربر اطلع داده

شود.

 :  ضمانت برگشت وجه تنها در سرویس های جدید ارائه می شود. تمدید یا ارتقای هر سرویس شامل ضمانت برگشت وجه نمی3بند 
شود.

 :  پس از پایان مدت ضمانت برگشت وجه ، هیچگونه درخواستی مبنی بر برگشت پول مسموع نخواهد بود.4بند 

 :  برگشت پول با درخواست کتبی مالك تنها با حضور وی یا نماینده قانونی او در محل ش8رکت ی8ا از طری88ق اعلم ی88ك ش8ماره5بند 
حساب /کارت توسط خریدار و واریز اینترنتی به آن حساب ازطریق سیستم اینترنتی پس از کسر هزین8ه ه8ای ق88رارداد ش8امل هزین8ه

پیك (درصورتی که وجه توسط پیك دریافت شده باشد و یا هزینه کارمزد بانكی



 روز خواهد بود و مبالغ کارمزد های بانكی و هزینه خدمات (شامل ثبت دامنه و انتقال بكاپ15 تا 3 : مدت زمان برگشت هزینه 6بند 
و انجام خدمات مدیریتی) از اصل مبلغ کسر می شود.

تغییرات در خدمات :

 : تغییرات فنی :1بند 

شرکت برای بهبود کیفیت خدمات حق انجام تغییرات فنی ، سخت افزاری ، نرم افزاری یا شبكه ای را در سرویس های ارائه شده دارد
. در مورد تغییراتی که سرویس خریدار را تحت تاثیر قرار می دهد شرکت موظف است از یك روز تا یك ماه قبل از اعم88ال تغیی88رات ،

//:از طریق قسمت اعلن وضیعت  ، به آدرس :  . . /http wwwpardis it status به خریداران اطلع رسانی نماید. خریدار موظف 
است خود را با این تغییرات سازگار نماید . هر گاه به دلیل موارد ضروری ، شرکت امكان اطلع رسانی را از دست بده88د و ی88ا ف88وریت
های فنی وی را ناچار به این امر نماید مسئولیتی برای اطلع رسانی زمان و نحوه تغییرات نخواهد داش88ت ض88منا خری88دار ب88ه ش88رکت
وکالت می دهد تا در زمان مورد نیاز در جهت بهبود سطح کیفی سرویس اقدام به انجام فعالیت های سخت افزاری و نرم اف88زاری روی

سرورهای اختصاصی و سرویسهای میزبانی آن اقدام نماید.

تحویل خدمات 

 : نحوه تحویل خدمات1بند 

 : پس از پرداخت مبلغ سفارش توسط خریدار ، با آماده تحویل شدن سرویس خریداری شده، مراتب از طریق ایمی88ل من88درج1-1بند 
در پروفایل و یا برگه سرویس به خریدار اطلع داده می شود عدم دسترسی خریدار به آدرس ایمیل مورد نظر م88انع تحوی88ل س88رویس

نمی گردد.

 روز پ88س2 : خریدار در صورتی که در بازه زمانی حداکثر زمان تحویل ، ایمیل مذکور را دریافت ننماید موظف است حداکثر 2-1بند 
از پایان زمان تحویل مجاز باز طریق تماس (ارسال ایمیل و یا تیكت) مراتب را به بخش مالی شرکت اعلم نماید.

 :  در صورت بروز شرایط ویژه فنی و یا محدودیت هایی که تحویل در زمان مقرر آن انجام نشود شرکت مجاز به افزایش زمان3-1بند 
 برابر خواهد بود.2تحویل سرویس تا 



 :  شرکت مسئولیتی در قبال عدم تطابق با نیاز و با عدم استفاده خریدار از سرویس خریداری شده و تحویل شده ندارد.4-1بند 

  :  سرویس های مرتبط با دامنه ای که توسط شرکت ثبت و یا تمدید نشده اند و ن88زد ثب88ت کنن88ده دیگ88ری م88ی باش88ند در5-1بند 
هنگام پرداخت فاکتور تحویل شده فرض می گردند.

 : حداکثر زمان تحویل2بند 

الف : حداکثر زمان تحویل برای سرویسهای شرکت که با عنایت به شرایط عمومی کشور و با فرض ب88دترین ح88الت ممك88ن اس88ت ب88ه
شرح ذیل است :

 روز7سرور اختصاصی 
 روز4سرور مجازی 
 روز7خرید نرم افزار خارجی 
 روز2ثبت دامنه 
 روز1سرویس میزبانی 
 روز15ارائه نرم افزار تولیدی 
 روز7راه اندازی نرم افزار 
.خدمات طراحی پوسته و وب سایت بسته به زمان اعلم شده در فاکتور یا قرارداد

 در مورد ثبت دامین هایirکه می بایست توسط پژوهشگاه دانشهای بنیادی تایید و فعال گردد با توجه ب88ه اینك88ه ب88ه ط88ور 
کلی شرکت کنترلی در زمان تایید دامین نداشته و همچنین به دلیل نقص در مدارك یا مشخصات ممكن است م88دت زم88ان

تایید دامین به طول انجامد . زمان رزرو اولیه دامین مبنای تحویل قرار می گیرد.

 : پس از ثبت دامنه و ارائه شناسه و کلمه عبور کنترل پانل آن به خریدار ، به دلیل سلب امكان نظارتی از شرکت ، شرکت هیچ3بند 
مسئولیتی نسبت به آن دامنه نخواهد داشت.

 : تطابق با سفارش4بند 

در صورت وجود هر گونه مغایرت سرویس ارائه شده به خریدار با مشخصات سرویس ، خریدار موظف اس88ت مرات88ب را ح88داکثر ظ88رف
مدت یك هفته از تاریخ فاکتور به شرکت اعلم نموده و شرکت موظف است مراتب اصلح را در اسرع وقت به عمل آورد در غی88ر ای88ن



صورت مسئولیت شرکت صرفا محدود به اصلح سرویس پس از تاریخ اعلم خریدار و فقط تا پایان زمان س88رویس من88درج در ف88اکتور
می باشد و زمان سرویس دهی افزایش نخواهد یافت.

فعالیت های غیر مجاز خریدار :

 : تخطی از هر یك از شرایط درج شده در ذیل موجب تعلیق سرویس می شود. شرکت تنها تشخیص دهن88ده تخط8ی از ش8رایط1بند 
مندرج می باشد شرکت حق قطع سرویس بدون هیچ اخطار قبلی و یا اجتناب از سرویس دهی را برای خود محفوظ م88ی دارد. زم88انی
که شرکت از تخطی یك خریدار از شرایط مندرج اطلع پیدا می کند نسبت به بررسی فنی و یا حقوقی موضوع اقدام خواه88د ک88رد در
ای888ن زم888ان ممك888ن اس888ت ب888رای جل888وگیری از ادام888ه تخل888ف س888رویس خری888دار ب888ه ص888ورت م888وقت قط888ع گ888ردد. 
پس از تكمیل بررسی ها شرکت بسته به نوع تخلف مجاز به محدود سازی، تعلیق قطع سرویس خاطی خواهد بود همچنین شرکت در
صورت لزوم حق پیگرد قانونی شكایت و اخذخسارت از متخلف را نیز برای خود محفوظ می دارد هر گونه عملی ک88ه در اینج88ا ب88ه آن
اشاره نشده باشد ولی از نظر قوانین جاری کشور ایران یا کشور محل قرار گیری سرورها خلف باش88د نی88ز تخل88ف از ش88رایط خ88دمات
محسوب می گردد شرکت هیچگونه وجهی خریدار متخلف از شرایط خدمات تحت هر عنوان مانند ادع88ای خس88ارت ی88ا هزین88ه م88دت
باقیمانده سرویس پرداخت نخواهد نمود. همچنین خریدار متخلف مسئول جبران کلیه خس88ارات م88ادی و معن88وی وارده ب88ه ش88رکت ،

 سرویس مورد نظرخواهد بود :IDCسایرمشتریان شرکت و یا 

• استفاده از نرم افزارهای بدون رعایت حق کپی رایت ایران و بین المللی 

• نصب و یا استفاده برنامه ای که موجب اختلل در عملكرد سرور گردد.

vbc • ارسال یا اجرای فایلهای اجرایی مانند فایلهای با پسوند  ،  bat ،  com ،exeو امثالهم و در صورت وجود این فایل ها بدون 
اخطار از فضای خریدار حذف می شود و با خریدار بر طبق ضوابط برخورد می گردد.

• خریدار مجاز به استفاده از کدهای مخرب مانند انواع ویروس ها و یا سورس هایی که موجب آلودگی یا پایین ام88دن امنی88ت س88رور
گردد نمی باشد.

• استفاده از برنامه های ضعیف نگارشی که موجب نفوذ به سرویس و سایر سرویسهای دیگر شرکت و سایر خریداران گردد.

• وجود فایلهای حاوی ویروس و یا سهوا در فضای سرویس مورد خریداری 



Spam ) عمدا و یا سهوا (ملك ، گزارش spam• ارسال هرزنامه ( copیا سایت های مشابه و یا بررسی تیم فن88ی ش88رکت م88ی 
باشد) حتی اگر از سرویس میل سرویس دهنده ثالثی استفاده شده باشد.

 ایمیل مجاز م88ی باش88د. ب88ه ش88رط100 ایمیل و در ساعت 2000• ارسال ایمیل به صورت گروهی و تعداد بال حداکثر ایمیل در روز 
آنكه کلیه گیرندگان ایمیل ها ، خودشان درخواست دریافت ایمیل از خریدار را داشته و آدرس و توضیح نحوه لغ88و عض88ویت ب88ه زب88ان

انگلیسی در متن ایمیل وجود داشته باشد)

 ک88ه س88رور میزب88انی در آن م88ی باش88د نس88بت ب88ه انج88ام اعم88ال مغ88ایر ق88انون ش88رکت.IDC• گ88زارش فن88ی ش88رکت و ی88ا 
• عدم رعایت قانون جرائم رایانه ای جمهوری اسلمی ایران (خریدار موظف به کسب اطلع کامل در مورد این قانون می باشد.)

• انجام فعالیت های که به هر شكل موجب اختلل در ارائه خدمات شرکت به خریدار و یاسایر خریداران گردد.

• استفاده از سرویس جهت ایجاد اختلل و یا نفوذ در سیستمهای اشخاص ثالث

Mail   • راه اندازی  server open relay

IRC• انجام فعالیت 

…  و پروکسی و VPN• راه اندازی انواع ابزار دور زدن فیلترینگ اعم از 

استفاده از سرویس های پردیس آی تی برای نگهداری، ارسال، نمایش، انتقال، تبلیغ یا هر عمل مشابه بر روی داده های مرتبط ب88ا• 
مسائل جنسی به هر شكل ممنوع است.

• عدم رعایت محدوده استفاده از منابع تخصیص یافته در هر سرویس 

• مختل کردن امنیت سیستم یا شبكه . در صورت بروز چنین مسائلی شرکت حق پیگرد قانونی و شكایت از مختلف به مراجع قانونی
را محفوظ می دارد نمونه هایی از اختلل در امنیت سیستم یا شبكه شامل موارد ذیل می شود : دسترسی یا استفاده غیرمجاز از داده
ها . سیستم یا شبكه از جمله هر گونه تلش برای جستجو ، اسكن یا آزمایش آسیب پذیری یك سیستم یا شبكه ، مداخله در خدمات
ارائه شده به هر کاربر ،میزبان یا شبكه ، شامل : تلش برای دسترسی به اطلعات نامه های الكترونیكی ،تلش عامدانه ب88رای پرک88ردن

…فضای یك سیستم ، تلش برای تغییر و یا حذف اطلعات وب سایت ها بدون مجوز از مالكان آنها و 



 : سرویس های شرکت می بایست در جهت مقاصد قانونی استفاده گردد انتقال ، نگهداری یا انتشار هر گ8ونه اطلع8ات داده ک8ه2بند 
مخالف هر قانون اجرایی باشد یا مستقیما به تخلف از قانون خاصی کمك کند ممنوع است این مورد می تواند شامل موارد زیر باش88د :

(البته محدود به موارد زیر نیست)

• استفاده غیر مجاز از علئم و اسامی تجاری دیگران 

• استفاده غیر مجاز از لوگو های دیگران 

• هرگونه تخلف از قانون جرایم رایانه ای ایران

• اهانت به هر شخص ، گروه ،سازمان ، قوم یا کشور

• انتشار اکاذیب علیه دیگران

• کله برداری های اینترنتی و هر گونه عاملی که موجب فریب بازدیدکنندگان شود 

 و یا دارای سیستم هرمی HYIP• سایت های فعال در زمینه 

• فروش یا تبلیغ هر گونه کال یا خدمات غیر مجاز طبق قوانین جاری ایران و کشوری که سرورها در آن قرار دارد .

• سایت های مرتبط یا حامی گروه های شناخته شده تروریست بین المللی

• استفاده از سرویس های شرکت برای نگهداری ، ارسال ، نمایش ، انتقال ، تبلیغ یا هر عم88ل مش88ابه ب88ر روی داده ه88ای مرتب88ط ب88ا
مسائل جنسی و غیر اخلقی به هر شكل

 :  مسئولیت محتوای درج شده در سرویس تامین شده خریدار و یا متصل به دامنه خری8داری ش8ده از ش88رکت تمام8ا ب8ر عه8ده3بند 
خریدار است این مسئولیت شامل موارد تخلف عمد و سهو و یا مواردی که توسط اشخاص ثالث نیز انجام می پذیرد خواهد بود.

 :  در صورت عدم رعایت قانون جرائم رایانه ای جبران کلیه خسارات و هزینه های مادی و معنوی کلی و جزئی وارد ب88ر ش88رکت4بند 
در پاسخگویی به مراجع ذیصلح بر عهده خریدار خواهد بود.

 :  شرکت بر طق قانون موظف است در صورت برخورد با موارد مجرمانه نسبت به انسداد سرویس ها و اقامه دعوا و ارائه اطلعات5بند 
خریدار که محتوای مجرمانه در سرویس خود و یا در سرویس متصل به دامنه خود را دارد به مراجع قضایی اقدام نماید.



قوانین ثبت دامنه :

 :  در صورتی که به در خواست مشتری و یا در راستای کاهش هزینه و با بهبود کیفی خدمات نگهداری و تمدید و یا ب88ه دلی88ل1بند 
امنیتی و فنی به جای مشخصات خریدار مشخصات شرکت ارائه کننده خدمات ، ثبت شده باشد همچن88ان م88الكیت و کلی88ه حق88وق و

مسئولیت های قانونی بر عهده خریدار خواهد بود.

 :  تمدید یك دامنه تاریخ گذشته در صورت امكان تمدید ، ممكن است دارای جریمه تاخیر نسبت به تعرفه عادی باشد که ای88ن2بند 
 و ثبت کننده اصلی و ضوابط شرکت اخذ می گردد.ICANNجریمه مطابق با قوانین 

 استعلم از ثبت کنن88دهir های بین المللی می باشد. (در خصوص دامنه های Whios :  تاریخ مستند برای مدت ثبت دامنه ، 3بند 
Nic.مستند خواهد بود.  ir(

 : اگر در سفارش خریدار ، دامنه ای باشد که ثبت کننده مرجع آن را ثبت ننماید و یا در حین تكمیل مراحل ثب88ت ، آن دامن88ه4بند 
توسط شخص دیگری ثبت گردد و یا انتقال دامنه ای به شرکت باشد که به هر دلیل انجام نگردد. شرکت تنها موظف ب88ه بازگردان88دن

هزینه ثبت و یا انتقال آن دامنه به حساب خریدار در پرتال کاربران می باشد.

 :  در صورت درخواست انتقال یك دامنه به پنلی خارج از شرکت از طریق پرتال کاربران شرکت حق ممانعت از تكمی8ل مراح8ل5بند 
انتقال را ندارد.

 : از انجا که شرکت ثبت و تمدید دامنه و انتقال برای خریدار را به صورت واس88ط انج88ام م88ی ده88د ع88دم پ88ذیرش توس88ط ثب88ت6بند 
 نسبت به ثبت و یا تمدید دامنه به هر دلیل مسئولیتی را متوجه شرکت نخواهد کرد.irکنندگان بین المللی و یا ثبت کننده . 

 : خریدار موظف است قبل از ثبت دامنه نسبت به حقوق مالكیتی دامنه برای خود تحقی88ق لزم را ب88ه عم88ل آورده و ش88رکت در7بند 
صورت ادعای شخص ثالث صاحب حق مورد تائید شرکت و مراجع ذیصلح ایرانی و بین المللی شرکت و مراجع ذیصلح ایرانی و بی88ن

المللی آن دامنه را مسدود نموده و به رای مراجع و یا قوانین بین المللی عمل می نماید.

قوانین مرتبط با سرویس های هاست اشتراکی (انواع هاست اشتراکی و
ریسلرها)



CPU , ,   ,   , : محدوده استفاده از منابع سرور شامل : 1بند  Disk space Traffic Data transfer Ram:  و …

شرکت در تعرفه ی خود و یا در سایت این موارد را مشخص نموده و محدوده استفاده از منابع سرویس های شرکت برای عموم
سرویس ها در تعرفه درج شده است. لیكن موارد زیر نیز باید در نظر باشند : 

  به صورت مجزا برای هر پلن در سایت درج شده است.Cpu و  ram•  میزان 

 مجاز براساس مشخصات مندرج در تعرفه DataTransfer• حداکثر 

Disk • حداکثر  Spaceبراساس مشخصات مندرج در تعرفه 

 ملك تشخیص ، نرم افزارهای کنترلی و واحد فنی شرکت خواهد بود.توجه کنید : 

 :  شرکت در صورت تجاوز منابع سرویس کاربر از حدود تعیین شده ،حق قطع سرویس بدون اخطار قبلی تا تعیی88ن وض88عیت را2بند 
خواهد داشت و مراتب را به اطلع خریدار خواهد رساند. دراین صورت ، شرکت ، پس از ارتق88ا س88رویس توس88ط خری88دار و ی88ا ک88اهش

مصرف ، اقدام به ارائه سرویس دهی خواهد نمود.

 :  در صورتی که خریدار در استفاده از برخی منابع که قابل اندازه گیری نیس88تند از ح88د اس88تاندارد س88رویس تج88اوز نمای88د ب88ه3بند 
تشخیص بخش فنی ، شرکت حق قطع سرویس تا تعیین تكلیف جدید را دارد.

)Backupقوانین مرتبط با نسخه پشتیبان (
 : به طور کلی مسئولیت تهیه نسخه پشتیبان از داده ها و فایل ها با خود خریداران بوده و همه خریداران می بایس88ت پش88تیبان1بند 

کلیه داده ها مورد نیاز خود را در جایی غیر از تجهیزات و سرورهای شرکت نگهداری نمایند. در صورت بروز هر مشكل و عدم توان88ایی
بازگرداندن اطلعات از آرشیو بكاپ هیچگونه اعتراضی مسموع نخواهد بود و شرکت در این زمینه هیچگونه مسئولیتی ندارد.

 : مسئولیت بكاپ گرفتن در سرویس های میزبانی صرفا به عهده خ88ود خری88دار م88ی باش88د و ش88رکت در ای88ن زمین88ه هیچگ88ونه2بند 
مسئولیتی ندارد. (امكانات ارائه شده  (اعم از رایگان و غیررایگان) در این سرویس ها شامل تضمین در صحت درستی بك88اپ ه88ا نم88ی

باشد.)



 :  شرکت جهت امنیت بیشتر ، از کلیه از فایلهای خریداران سرویس های هاس88ت اش88تراکی و ریس88لری بص88ورت روزان88ه نس88خه3بند 
 روز نگهداری می شود شرکت تعهدی نسبت به صحت و کارکرد این نس88خه15پشتیبان تهیه می کند این نسخه پشتیبان حداکثر تا 

ها ندارد.

 : تمام نسخه های پشتیبان بر روی محلی خارج از دسترسی خریدار نگهداری می شود.4بند 

 :  شرکت تعهدی نسبت به ارائه رایگان داده های موجود در آرشیو های خود به خریدار ندارد.5بند 

 :  شرکت هیچگونه مسئولیتی در مورد صحت نسخه پشتیبان و بروز آنها را ندارد.6بند 

 درصدی ص88حت ک88ارکرد100 درصد می باشد. این به معنای تضمین 99.9 :  دقت عملكرد سیستم های بك آپ گیری شرکت 7بند 
بكاپ ها و برآورده کردن انتظارات کاربران را ندارد.

 در سی پنل توسط شرکت غیرفعال شود در اینصورت کاربران برای دریافت بك backup : در صورتیكه به دلیل فنی گزینه 8بند 
آپ باید به بخش پشتیبانی تیكت ارسال کنند ، بخش پشتیبانی در زمان کم باری سرور اقدام به گرفتن فول بك آپ نموده و تحوی88ل

مشترك خواهد داد.

 : بكاپ گیری در سرور های مجازی و اختصاصی به طور کلی بر عهده مشتری می باش88د و در ص88ورت نی88از مش88تری می توان88د از9بند 
خدمات شرکت که در این زمینه ارایه می شود استفاده نماید. 

 : انجام بكاپ گیری در خدمات مرتبط با «پشتیبانی سایت» به عهده شرکت می باشد اما با توجه به اینكه انج88ام بك88اپ گی88ری10بند 
 درصدی این بكاپ ها را کنترل نماید و بنابراین تعهدی در باره ص88حت و100توسط نرم افزارها انجام می شود شرکت نمی تواند صحت 

دقت آن به عهده نخواهد گرفت. در صورتی که مشتری بخواهد از سیستم های دقیق استفاده نماید لزم است ب88ا کارشناس88ان ش88رکت
مشورت نماید. 

گارانتی و خدمات پشتیبانی 



 روز تقویمی از زمان خرید دارای گارانتی برگشت پ88ول ب88دون ش88رط ب88رای تم88امی س88رویس ه88ای هاس88ت15 : شرکت معادل 1بند 
اشتراکی خود می باشد. و از این رو پس از این زمان ، گارانتی به سرویس های خریدار تعل88ق نم88ی گی88رد . همچنی88ن در ص8ورتی ک88ه

 روز پس از خرید به دلیل مشكلت سرور ( فقط با تایید پشتیبانی فنی شرکت) درخواست بازگشت وج88ه نمای88د هزین88ه30خریدار تا 
 ماه و دیگر هزینه های بانكی عینا مسترد خواهد شد.1کاربری با کسر 

 هفته و در صورت عدم انجام اقدامی که ناقض توافقنامه باشد1 )  برای سرور های مجازی حاکثر 1 : شرایط بازگشت وجه (بند 2بند 
می باشد.

 :  شرکت تنها مسئولیت سرویس دهی در حوزه خرید را دارد. در خصوص اختللت و موارد دیگر مانند ارتباط اینترنت خری88دار3بند 
و برنامه نویسی وب و نرم افزارها و مشكل دامنه ای که نزد دیگران ثبت شده است مسئولیتی متوجه شرکت نمی باشد.

 معتبر که باید توسط ش88رکت تائی88د ش88ده باش88د ،Tracer : ملك وجود اختلل در سرویس ، گزارش واحد فنی و یك سایت 4بند 
است.

 :  گارانتی آپتایم سرور های امریكا :5بند 

 درص888د هزین88ه ه88ر م88اه ب88ه حس88اب ش88ما اف888زوده م88ی ش88ود.50 درص888د 99.9- در ص88ورت ک88اهش آپت888ایم ب88ه زی88ر 
 درص88د هزین88ه ماه88انه ب88ه حس88اب ش88ما اف88زوده خواه88د ش88د.100 درص88د 99- در ص88ورت ک88اهش آپ ت88ایم ب88ه زی88ر 

- عملی88ات تعمی88ر و نگه88داری س88رور ه88ا ک88ه از پی88ش تعیی88ن و زم88ان بن88دی م88ی ش88وند ، ش88امل گ88ارانتی نخواهن88د ش88د.

 :  گارانتی آپتایم سرور های اروپا :6بند 

 درص8888د ، ی8888ك م8888اه ب8888ه س8888رویس ک8888اربر اف8888زوده خواه8888د ش8888د.99- در ص8888ورت ک8888اهش آپت8888ایم ب8888ه زی8888ر 
 درص8888د ، دو م8888اه ب8888ه س8888رویس ک8888اربر اف8888زوده خواه8888د ش8888د.98- در ص8888ورت ک8888اهش آپت8888ایم ب8888ه زی8888ر 

- عملیات تعمیر و نگهداری سرور ها که از پیش تعیین و زمان بندی می شوند ، شامل گارانتی نخواهند شد.

 : ملك بررسی آپتایم سرویس مانیتورینگ سرور های شرکت می باشد.7بند 

… : معیار محاسبه اپتایم زمانی است که سرور برخط باشد و قطع شدن و اختلل وب سرور و دیت88ابیس س88رور و  در ش88مولیت8بند 
آپتایم قرار نخواهد گرفت. (آپتایم شبكه و سخت افزار سرور ملك عمل است)

 : گارانتی آپتایم سرور های ایران :9بند 



 درصد ، یك ماه به سرویس کاربر افزوده خواهد شد.98- در صورت کاهش آپتایم به زیر 

 : انتقال سایت کاربر از سرویس دهنده قبلی بر روی سرور های ما به طور رایگان انجام می پذیرد ، در صورتی که کاربر قبل از10بند 
 تومان بابت هزینه خدمات انتقال از مبلغ پرداخت شده توس88ط20000 روز درخواست بازگشت وجه نماید ، شرکت می تواند مبلغ 30

مشتری را کسر نموده و مابقی رو عودت نماید.

Any     : گارانتی بازپرداخت وجه در هر زمان (11بند  TimeMoney Back guarantee(

 ب888ه ب888ال دارن888د قاب888ل اس888تفاده اس888ت.99ای888ن گ888ارانتی ب888رای تم888ام س888رویس ه888ایی ک888ه گ888ارانتی آپت888ایم 
 ساله و بیشتر سفارش داده باشید و هزینه آن را پرداخت کرده باشید ، در صورتی که سه م88اه1 ماهه یا 6در صورتی که پلن خود را 

 درصد کمتر شود ، شما می توانید تمام هزینه پرداختی خود را در ه88ر تاری88خ از ق88رارداد98متوالی گارانتی اپتایم سرویس های ما از 
پس بگیرید.

 از تاریخ قرارداد ، اپتایم سرور شما به کمتر از12 و 11 و 10 ساله خریداری نموده اید ، و در ماه های 1به عنوان مثال شما یك پلن 
 رسیده است ، شما می توانید کل هزینه پرداختی یك سال خود را پس بگیرید.98

 ساعته و هفت روز هفته می باشد ض88منا ب88ه در24 :  ارائه خدمات پشتیبانی در شرکت بر مبنای پرتال پشتیبانی و به صورت 12بند 
خواس88888ت ه88888ایی ک88888ه از طری88888ق ایمی88888ل و ی88888ا تلف88888ن اعلم گ88888ردد نی88888ز رس88888یدگی م88888ی ش88888ود.

 ساعت خواهد بود.12 دقیقه و حداکثر 60 : زمان پاسخگویی به تیكت ها حداقل 13بند 

 :  نحوه ارتباط مستند خریدار برای درخواست های گارانتی و پشتیبانی باید از طریق پرتال پشتیبانی باش88د ک88ه زم88ان دقی88ق14بند 
ارسال درخواست ، زمان دقیق رسیدگی و هویت خرید مشخص باشد.

 :  سرویس ها و رویه عمومی شرکت براساس استاندارد فنی بین المللی و مصالح شرکت تعریف شده و برای خریدار خاص غیر15بند 
قابل تفكیك و تغییر است و خریدار موظف است بررسی لزم خود را قبل از خرید سرویس بعمل آورده باشد.

 :  شرکت مسئولیتی در قبال عدم تطابق سرویس خریداری شده با نیاز مشتری ندارد .16بند 

 : شرکت نسبت به نصب و عملیاتی شدن نرم افزارهائی را که مورد تائید بخش فنی نمی باشد مسئولیتی ندارد.17بند 

ضوابط خواص میزبانی اشتراکی : 



 :  شرکت مسئولیتی در قبال تحویل داده های موجود در فضای میزبانی وب به خریدار نداشته و خریدار موظ88ف ب88ه اس88تفاده از1بند 
ftp.خواهد بود 

 اطلع88ات وی ب88هdownioad) در فضای میزبانی خریدار و ی88ا upload : شرکت مسئولیتی نسبت به بارگذاری اطلعات (2بند 
صورت رایگان ندارد.

 :  شرکت مسئولیتی نسبت به نصب نرم افزار برای خریدار به صورت رایگان ندارد.3بند 

 :  شرکت تلش خود را جهت راهنمایی خریدار در مسائل فنی می کند ولی خریدار خود مسئول است با اطلعات فنی س8رویس4بند 
میزبانی وب آشنایی داشته و شرکت مسئولیتی نسبت به آموزش نحوه بهره برداری صحیح از سرویس ندارد.

ضوابط خواص اجاره سرور اختصاصی و مجازی

 :  شرکت مسئولیتی در قبال پشتیبانی فنی سرور اختصاصی و مجازی به صورت رایگان به خریدار نداشته و خریدار موظ88ف ب88ه1بند 
استفاده از ارتباط ریموت خواهد بود مگر آنكه خلف آن در تعرفه اعلم شده باشد. (این قانون شامل سرور های مدیریت شده نخواه88د

شد.)

Full  :  در سرور های اختصاصی و یا مجازی 2بند  Manageیا کامل مدیریت شده ، تمام سرویس های نگهداری و کن88ترل و ب88ه 
روز رسانی سرور توسط شرکت انجام خواهد پذیرفت و در صورتی که کاربر به هر دلیلی تنظیم88ات انج88ام ش88ده توس88ط ش88رکت را ب88ا

اختلل روبرو کند ، هزینه تنظیم مجدد سرور ها از کاربر اخذ خواهد شد.

 :  در سرور های اختصاصی و یا مجازی با مدیریت اولیه ، فقط نصب نرم افزار ها و برنامه ها و ایمن سازی سرور فقط ب88رای ب88ار3بند 
اول به طور رایگان انجام خواهد پذیرفت و پس از آن مشترك موظف به پرداخت هزینه برای تنظیم و یا نصب مجدد می باشد.

 :  شرکت تنها در صورت بروز مشكلتی که موجب عدم دسترسی به سرور از راه دور می گردد مسئول پشتیبانی فنی سرور بوده4بند 
 از خریدار اخ88ذ خواه88دIDCو البته در صورتی که بروز مشكل به خاطر سود عملكرد خریدار باشد هزینه پشتیبانی طبق فاکتور های 

شد.

 :  مالك تجهیزات و سخت افزار سرور اختصاصی، شرکت می باشد و پرداخت هزینه اجاره سرور موجب بروز حقی برای خری88دار5بند 
نمی گردد.



 :  درصورت بروز مشكل سخت افزاری که موجب عدم دسترسی به سرور شود خریدار موظف به اعلم مورد به بخ88ش پش88تیبانی6بند 
شرکت بوده و شرکت پس از اطلع موظف به تعویض سخت افزار معیوب به صورت رایگان می باشد.
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