
  به نام خدا   

  توافق نامه ارائه خدمات مشاوره

   طرفین قرارداد:  -1ماده 

می  که مقر اصلی آن در کشور ترکیه    FARVAHAR YONETIM DANISMANLIGI TIC.LTD.STIشرکت  :  طرف اول

  باشد. 

  tarahhomi.edu@gmail.com                 : شرکتآدرس الکترونیکی  

------------------- به نشانی    ---------به شماره ملی    ---------فرزند    ---------------: آقاي/خانم  (دانش پذیر)    طرف دوم

  ................... جهت پشتیبانی سواالت دانش پذیر...............   آي دي تلگرام-و آدرس الکترونیک ...............  ---------- و شماره تماس    ------- 

  : توافقنامهموضوع   -2ماده  

 عنوانبه  )    (CINVUدانشگاه هاي مجازي جهان اسالمشبکه  برگزاري دوره هاي آموزشی آنالین بازار هاي مالی و سرمایه تحت ضوابط  

با میزبانی وزارت  COMSTECH یکی از شبکه هاي کمیته دائمی همکاري علمی و فناوري کشورهاي عضو سازمان همکاري اسالم  

  علوم جمهوري اسالمی ایران 

  : قراردادمدت   - 3ماده  

ساعت آموزش و پشتیبانی می باشد که بصورت ترکیبی آنالین     120معادل     و  2023/01/01لغایت  2022/01/01  ماه از تاریخ12به مدت  

  یا آفالین  برگزار خواهد شد. 

  :)طی دوره ي تخصصی  جهتمیزان شهریه دانش پذیر  مبلغ قرارداد (  - 4ماده         

----- ریال معادل  --------------------- مبلغاستفاده از خدمات موضوع این قرارداد براي دانش پذیر  مبلغ کل قرارداد جهت-1-4

تومان  می باشد و دانش پذیر متعهد است به شرح ذیل نسبت به انجام تعهدات مالی خود در قبال طرف اول قرارداد   - --- -- -- -- --

  اقدام نماید: 

  طرف اول:   تعهدات  -5ماده  

ارائه و پشتیبانی   دانش پذیرموظف است خدمات موضوع قرارداد را طبق برنامه اعالمی بصورت کامل و منظم به  طرف اول قرارداد -1-5

   .قرار دهد دانش پذیر هاي الزم را در  اختیار 

موظف است محتواي تولید شده و ویدیوهایی تولیدي را  مطابق با محتواهاي تخصصی دوره موضوع قرارداد تولید    طرف اول قرارداد  -2-5

  نماید و در اختیار دانش پذیر قرار بدهد.  

 ل یدوره بوده و در قالب فا  یمسائل اصل  رامونیپ   ،براي دوره تخصصی موضوع این قرارداد    د یشده اسات  نیتخصصی تدو  هايمحتوا  -3-5

در خصوص    طرف اول قراردادو دانش پذیر می پذیرد که    گردد  یارائه م  اغلب ویدئوو    ایمد   یمولت  و  نت،یپاورپو  ،یکیکتاب الکترون  يها

  شکل و نحوه ارائه فایلها مختار است . 
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نماید و در راه  تر شدن استفاده  تر و امنهرچه مطمئن   يبرا  ازیمورد ن  يدر حد توان از تکنولوژ  شودیمتعهد م طرف اول قرارداد    -4-5

در حال حاضر آدرس . ددهینشان م  استیس  ن یخود را از ا  تیرضا  سایت شرکتبا استفاده از    لذا دانش پذیر  .  ي آن نیز گام برداردتوسعه  

  تغییر از طریق پست الکترونیک اطالع رسانی می شود.می باشد که در صورت  FARVAHARBOURSE.COMسایت 

ویا آنالین و یا آفالین)( موارد خاص در صورت تغییر زمان ارائه خدمات و یا تغییر نحوه ارائه خدمات از حضوري به غیر حضوري  -5-5

 به اطالع دانش پذیر خواهد رسید.هر موردي در صورت تغییر نحوه ارائه خدمات از طریق راه هاي ارتباطی مشخص شده در متن قرارداد 

به دانش پذیر گواهینامه پایان دوره اعطا خواهد شد الزم به ذکر است اعطاي گواهینامه  طرف اول قرارداد    انتهاي دوره از طرف در     - 6-5

ه به دانش پذیر منوط به انجام کلیه تعهدات مالی و رسیدن به سطح توانایی مطلوب نسبت به موضوع خدمات ارائه شده است پایان دور

  در موضوع خدمات شرکت توسط مربی دوره تعیین می گردد.  دانش پذیر.الزم به ذکر است ارزیابی رسیدن به سطح توانایی مطلوب 

  تعهدات طرف دوم:   - 6ماده  

آ  - 1-6 است  ملزم  پذیر  قوان  نییدانش  و  داخل  نینامه  مقررات  شرکت    یو  سایت  در    FARVAHAR YONETIMکه 

DANISMANLIGI TIC.LTD.STI  متعهد مفاد آن    ت یو نسبت به رعا  دی قرارداد حاضر کامالً مطالعه نما  ي از امضا  شیپ قرار دارد  

  . باشد

و در سامانه مشخص   نترنتیتنها با اتصال به ا  ن یبه صورت آنال  تخصصی و ویدئوها   خدمات  افت یدر  يکه برا   می داند دانش پذیر    - 2-6

  تخصصی   خدمات  افتیدر  يموضوع برا  نیخدمات را دارد و با علم به ااین  امکان استفاده از  شده به جهت امنیت محتواي ایجاد شده  

محتواي سایت بدیهی بوده و سامانه پخش و تحلیل محتوا الزم به ذکر است داشتن کامپیوتر شخصی براي مشاهده ثبت نام کرده است .

  صرفا بر سامانه تحت ویندوز فعال و قابل دسترسی میباشد. 

شده    نییتع  ينشان ندهد و در زمان ها  یرغبت  ویدئوها   مطالب و اطالعات تخصصی  يریادگیکه دانش پذیر نسبت به    یدر صورت  - 3-6

و یا جهت تکالیف عملی در قالب پشتیبانی خواسته شده    و یا ویدئوها را به صورت کامل بررسی ننماید  مستمر نداشته باشد،  يحضور 

نیز می باشد.مالك   تخصصیدوره هاي    هیشهرتعهد به پرداخت  بلکه مهیچ گونه اعتراضی از طرف ایشان پذیرفته نیست .اقدامی نکند  

  تشخیص این امر استاد مربوطه در دوره میباشد. 

حضور   و دانش پذیر قادر به  دیآ  شی و... پ   یشخص  يگرفتار  ،يماریب  لی از قب  رمترقبهینشده و غ   ینیب  شیپ   يکه حادثه ا  یدر صورت -4-6

به همراه مستندات ادعا به شرکت اطالع    قراردادمشخص شده در متن  از طریق ایمیل مراتب را    روز  همانظرف    باید نباشد،    در دوره ها 

    تا اقدامات الزم وفق مقررات شرکت صورت پذیرد.نماید  رسانی 

مندرج در دوره ها را تخصصی هاي گردد برنامه   یدانش پذیر متعهد م به منظور فراگیري هر چه بهتر آموزه هاي تخصصی دوره ،  - 5-6

 یرا تماماً انجام دهد و اعتراضدرخواست شده    در طی برگزاري دوره از طریق مربی از دانش پذیرکه    هاي عملیکارانجام تمرینات و  توأم با  

بدیهی است که در صورت عدم تایید ارسال تمرینات،توسط استاد هیچ مسئولیتی به عهده شرکت نمی باشد.مالك  .به آن نداشته باشد 

  دانشجو از طریق ایمیل مشخص شده خواهد بود. ماهیانه و تاییدیه ل کنتر
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از آنجایی که ویدیوها در سامانه به صورت قفل گذاري بارگذاري میشود و هر دانش پذیر با نام دانش پذیري خود می تواند ویدیو   -6-6

با نام دانش    بایدتنها  یقرار دهند و هر شخص گرانید اریو رمز عبور خود را در اخت ينام دانش پذیر نباید دانش پذیرانرا پخش کند لذا 

شرکت می  موضوع    نیا  تیدرصورت اثبات عدم رعا   .دیشده و از خدمات آن استفاده نما  تیبور مربوط به خودش وارد ساو رمز ع   يپذیر

خواهد و شخص سوء استفاده کننده    ياطالعات دانش پذیر  یعواقب آن بعهده صاحب اصل  تیمسئول  تواند دسترسی وي را قطع نماید و 

د به نام خود دانش پذیر بوده واگر بنا به هر دلیلی شماره تماس ارتباطی و سایر راه هاي  در ضمن شماره تلفن همراه معرفی شده بایبود.

عواقب عدم اطالع رسانی مسئولیت  ارتباطی با دانش پذیر تغییر کند سریعا باید از طریق ایمیل توسط دانش پذیر اطالع رسانی شده و  

     شد.ثبت اطالعات اشتباه به عهده خود دانش پذیر می با درست و 

دانش پذیران   کاربري سایرو    انرم افزاره  ،  تیاختالل در سا  جادیدر ا  یمختلف سع  کاربري  يهاحساب  جادیچنانچه دانش پذیران با ا  -7-6

خواهد   ی قانون  گردیپ قانون جرایم رایانه اي قابل    8مطابق ماده  آنها حذف و    يحساب دانش پذیر  يتذکر  چگونهیداشته باشند، بدون ه

  .بود

دانش پذیر صحت اطالعات شخصی خود را که در ماده یک این قرارداد ذکر شده است تایید کرده و صراحتا اعالم میدارد که آدرس -8-6

رد  و آگاه است صرفا مکاتبات  او با  شرکت از طریق  الکترونیکی او که در ماده یک قرارداد ذکر شده متعلق به اوست و به آن دسترسی دا 

قید هاي  و شماره تماس  پست الکترونیکیآدرس،  دانش پذیر موظف است در صورت تغییر    این آدرس پست الکترونیکی انجام خواهد شد. 

  طریق ایمیل به شرکت اعالم نماید.  ازساعت  24شده در ماده یک قرارداد، مراتب را ظرف مدت 

بین طرف اول و طرف دوم در محیط تلگرام با آي دي ................................................................... از پشتیبانی ها بر حسب توافق حاصله - 9-6

. تاییدیه این پشتیبانی از طریق ایمیل هر ماه از طرف دانش پذیر دریافت می  انجام می شود  براي سهولت و راحتی کار  طرف دانش پذیر  

  شود.

پشتیبان دوره و یا از طریق پست     با ي  فرد  طوره  ب  را  خود  یوانتقادات اصول  شنهاداتی, پ اتیهرگونه نظر  یستییر با دانش پذ  - 10-6

 جداً  گریبه دانش پذیران د   القاء خواسته خود  از  و که در ماده یک این قرارداد ذکر شده است مطرح نماید    طرف اول قراردادالکترونیکی  

دانش پذیر از ادامه دوره منع شده و امکان عودت شهریه به هیچ عنوان   طرف اول قرارداددر غیر این صورت با صالحدید    .د ینما  زیپره

  وجود ندارد.

دانش پذیر باید در زمانهاي تعیین شده جهت دریافت خدمات در سامانه اختصاصی دریافت خدمات آنالین حضور داشته باشد و   - 11-6

  در این خصوص نخواهد داشت  مسئولیتیپذیر در زمانهاي تعیین شده شرکت هیچ  در صورت عدم حضور دانش

امکان عودت وجه وجود  با توجه به مجوزات صادر شده و خدمات ارائه شده    شهریهپس از پرداخت  دانش پذیر آگاه است که    -12-6

عودت وجه تنها در بازه زمانی یک ماهه پس از شروع دوره و با ارائه دالیل موجه و با تایید شرکت و کسر هزینه هاي  نخواهد داشت.

  خدمات داده شده برگشت داده خواهد شد. 
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فضاي  هر گونه رکورد صدا و ویدئو از کالس هاي آنالین و آفالین و کلیه محتواهاي موجود در سایت تحت هر عنوان و انتشار در  -13-6

مجازي ممنوع بوده و با توجه به درج شماره ي تماس دانش پذیر در بک گراند پخش آنالین که مختص آن دانش پذیر می باشد. موضوع 

  قابل پیگرد قانونی خواهد بود. و متخلف مسئول جبران خسارت وارده به شرکت  می باشد. 

استفاده از  طیمکان و شرا  ،زمان  ي برگزاري ،نحوه  دوره  تخصصی ، ع کامل نسبت به موضو ی که با آگاه ردیپذ ی دانش پذیر م - 14-6 

با توجه به حاکم بودن اصل  هر گونه سود و زیان در بازارهاي مالی و  در دوره هاي تخصصی اقدام نموده استثبت نام  نسبت به  خدمات  

شرایطی را در بهترین حالت براي آموزش و رشد ارتقاي کنترل روان شخصی در بازار سرمایه به عهده دانش پذیر بوده و شرکت صرفا  

فردي و هوش مالی دانش پذیر در این زمینه تخصصی فراهم می نماید و در خصوص سود و زیان هیچگونه مسئولیتی نداشته و تمام 

  نخواهد داشت. یاعتراض چگونهیخصوص حق ه نیدر امسئولیت به عهده خود دانش پذیر خواهد بود و

اکانت خود را    يثبت نام شده استفاده نموده و حق به اشتراك گذار  دوره تخصصیاز مطالب    تواندیدانش پذیر تنها خود مهر    - 15-6

  .داردیخود محفوظ م يرا برادوره به   یمتخلف و قطع دسترس  يها  IP  سازي حق مسدودطرف اول قرارداد  نخواهد داشت. 

تنها یا بصورت حضوري طرف اول قرارداد    دانش پذیر آگاه است که محتواي خدماتبه دلیل تخصصی بودن خدمات دریافتی ،     -16-6

طرف    او قرار می گیرد و  اختیار  درشرکت  در محل دفتر شرکت و یا بصورت غیرحضوري (آنالین یا آفالین ) از طریق سامانه اختصاصی  

طریق  را از  محتواي خدمات  امکان دانلود    غیرمجاز محتواهاي تخصصی خود ، این اختیار را دارد به منظور حفاظت از انتشار  اول قرارداد  

  .  سلب نماید  دانش پذیر

پشت سر گذاشته و آمادگی الزم جهت    طرف اول قراردادآگاه است که پیش نیازهاي الزم را جهت استفاده از خدمات  دانش پذیر    - 17-6

استفاده از خدمات موضوع این قرارداد را دارد و مسئولیت میزان یادگیري مطالب تخصصی ارائه شده در سایت و سامانه شرکت بر عهده 

  خود دانش پذیر است و شرکت هیچ مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت. 

ا غیر حضوري بودن (آنالین و یا آفالین)، زمان و نحوه ارائه خدمات بر عهده شرکت  آگاه است که تشخیص حضوري ی  دانش پذیر  - 18-6

در هر زمان هر تغییري در فرآیندهاي اجرایی دوره ایجاد شود ، از طریق پنل   در این خصوص تابع نظر شرکت است و دانش پذیربوده و 

  سانی خواهد شد. کاربري و یا ایمیل یا هر راه ارتباطی دیگر به دانش پذیر اطالع ر

مبالغ تعهدات مالی خود نسبت به دریافت خدمات شرکت اقدام  می کند و  اعالم می دارد که با آگاهی کامل نسبت به    دانش پذیر  -19-6

  صرفا به منظور دریافت خدمات می باشد دریافتی 
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تاریخهاي مشخص شده در بخش تعهدات مالی  ساعت پس از    48می پذیرد و کامال آگاه است  چنانچه ظرف مدت    دانش پذیر  -20-6

کرد و مبالغ واریزي قبلی  قطع خواهد    را  دانش پذیرارائه خدمات به    نسبت به انجام تعهدات مالی خود بصورت کامل اقدام نکند شرکت

این    دانش پذیرراف  در نظر گرفته شده است و با انص  او، یک فضا مختص  دانش پذیر  زیرا با ثبت نام    عودت داده نمی شود  دانش پذیر

  . فضا از دست رفته محسوب می گردد

خصوص   ن یدر ا  شرکت است و    دانش پذیرتوسط دانش پذیران به عهده خود   تیبودن اطالعات درج شده در سا  ی واقع  تیمسئول  - 21-6

  . ندارد یتیمسئول

  نوشتاري و صوتی و تصویري می باشد.   و تماسهاي دانش پذیر مکلف به رعایت و حفظ شئونات اسالمی در کلیه مکاتبات  -22-6

دانش پذیر حق برگزاري جلسه یا کالس آموزشی براي دیگران با موضوع محتویاتی که از شرکت کسب نموده است را ندارد مگر   -23-6

  اینکه مجوز آن را قبالً از شرکت اخذ نموده باشد. 

  شرایط قرارداد:  - 7ماده  

  .در کارگاه هاي حضوري موظف است پروتکل هاي بهداشتی جهت پیشگیري از بیماري کرونا را رعایت کند دانش پذیر -1-7

سایت مطالب    ریخدمات ارائه شده و سا  يو استفاده از محتواها  ،یشخص   لیپروفا  لیتکم،    شرکت  تی سا  ورود دانش پذیر به وب  -2-7

  است. شرکتو خدمات  ها سینحوه استفاده از سرو نیو همچن نیو قوان طیشرا رفتنی آگاه بودن و پذ  يبه معنا شرکت ،

اثر    نیبه عنوان خالق ا  شرکتو    ستیدانش پذیر مجاز ن  يبرا  و آفالین شرکت  آنالین  خدمات ی از ویدئوها و کلیه  استفاده اشتراک  -3-7

  خصوص را انجام دهد.  نیدر ا ی راتیهر گونه اقدامات امن تواندیم شرکت که  ردیپذ ی موضوع ندارد و دانش پذیر م نیاز ا یتیرضا چیه

ارائه شده در    يها  نامهیگواهمطالب ارائه شده در دوره ها یا  کنند که    قیتحقدر دوره ها  موظفند قبل از ثبت نام    دانش پذیران-4-7

طرف اول زیرا در این خصوص    نه  ا ی باشد    ی م  یابارزشی  قابل )  …و  یشغل   ع یترف  ل،یدر جهت مقصود آنان(مانند ادامه تحصانتهاي دوره ،  

  بر عهده ندارد.  یتیمسئول چیه قرارداد

دانش پذیر با شرکت و یا شرکت با دانش پذیر تنها از طریق آدرس پست الکترونیکی هر یک از طرفین که در ماده  گونه مکاتبههر -5-7

طرفین نسبت به این موضوع کامال آگاه هستند و اعالم میدارند امکان استفاده از اینترنت براي   می باشد و  یک این قرارداد ذکر شده است

  .انجام مکاتبه با طرف دیگر را از این طریق دارند

    .را نخواهد داشتقطع اینترنت از سوي دانش پذیر  لیاز قب یدر قبال مشکالت احتمال یتیمسئول  چگونهیه طرف اول قرارداد - 6-7
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می تواند بدون استرداد شهریه شرکت  عمل ننماید،    قرارداديبه هر یک از تعهدات    شرکتبه تشخیص    دانش پذیردرصورتی که    -7-7

موجب   اگر به هر دلیلممانعت کرده و این قرارداد را فسخ نماید و  دوره تخصصی  و حضور وي در    دوره، از ادامه  برپرداخت شده توسط کار

  . خواهد بودد شدن خساراتی بیش از مبلغ این قرارداد ( یا باقیمانده آن ) شود موظف به جبران آن و یا وارحقوق شرکت تضییع 

  شرایط استفاده مجدد از فایلهاي آموزشی  -8ماده  

و  نیقوان از  مجدد  استفاده  و  صالحد   جلسات  يویدی ضبط  قرارداد  د یبه  اول  در    باشدیم   طرف  شرکت  و   FARVAHARسایت 

YONETIM DANISMANLIGI TIC.LTD.STI  ن یاز ا  قیدق  یجهت آگاهکه  .  مشخص شده است    وهایدیبه و  ینوع دسترس 

  :گرددیم حیتشر  موارد ذیل ینوع و سطح دسترس ن،یقوان

 نیدانلود ندارد. همچن  ت یبازپخش بوده و قابل  نکیو با استفاده از ل  نیبه صورت آنال  وهایدیبازپخش: استفاده از و   نکیبا ل  و یدیو  -1-8

به   یدوره، مدت دسترس  حاتیدر بخش توض  نصورت،یرایاعتبار دارد. در غ ماه    3محدود بوده و حداکثر تا    وید یمدت زمان استفاده از و

وجه ت  دانش پذیران عزیزنخواهد بود.    یقابل مشاهده و در دسترس  ویدی مدت، و  نیا  انیاست پس از پا  یه ی. بد گردد یم  دینک بازپخش قیل

  .باشدیقابل اجرا م ندوزیعامل و  ستمیس يبازپخش فقط بر رو نکیکه استفاده از ل ند یفرما

شده با پخش کننده مخصوص قابل اجرا   يگذارقفل  يدانلود  يوهای دی دانلود: استفاده از و  تیشده با قابل  يقفل گذار  يویدیو    -2-8

)  ندوزیعامل و  ستمیتاپ با سلپ  ای   وتریقابل استفاده است. لذا در انتخاب دستگاه موردنظر (کامپ  ستمی س  کی  يخواهد بود و فقط بر رو

 به  یدسترس  حقرا دارند. پخش کننده درس  سه ماه  استفاده محدود به مدت    تیقابل  ،ی از لحاظ زمان  وها یدیو  نی. همچندیی دقت نما

 يو عکسبردار   يبردار  لم یکند و از هر گونه ف  یی را شناسا  نیناقض قوان  يافزارهامشکوك به ضبط در حال اجرا را داشته تا نرم  يافزارهانرم

هنگام مشاهده    نی. همچنآوردیمممانعت به عمل   Recording شده با انواع نرم افزارها و ابزار  يررمزنگا  یوئیدیو و  يریاز اسناد تصو

از ر  يها جلوشده، مسدود کننده  يگذارقفل  ن یآفال  يویدیو و    يمجاز  نیماش  ياجرا  گر،ید  انهیرا  کیدسکتاپ توسط    موتیاستفاده 

 .را خواهند گرفت ونیزیو تلو يثانو توریاتصال مان

 ازی قابل انجام است. برنامه کالس ن  ندوز یعامل و  ستم یشده با نرم افزار مربوطه و در س  يقفل گذار کالس هايدر   محتواهاي دوره  -3-8 

 کند   ییرا شناسا نیناقض قوان يافزارهامشکوك به ضبط در حال اجرا دارد تا نرم يافزارهانرم یبه دسترس

باشد و هر گونه   یضبط شده مجاز نم  يمجاز  پکیج هاي دوره هاي تخصصی و محتواي جلساتو انتشار    ریو فروش، تکث  د یخر  -4-8 

محتوا  يبردار  یکپ خدمات،  و   تیسا  ياز  حساب   يوهایدیو  از  استفاده  سوء  و  شده  پذیر  يهاضبط  مستق  ،يدانش  صورت   ای  میبه 

حقوق   تیقانون حما    23  ماده. (شودیحذف م  زین  یشخص خاط  يخواهد بود و حساب دانش پذیر  یقانون  گردیموجب پ   م،یرمستقیغ 

آورنده بدون اجازه   دیبه نام پد ایقانون است به نام خود  نیا تیرا که مورد حما يگریاز اثر د یقسمت ا ی تمام هرکس : مولفان و حق نشر

  از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.)  ی بیتاد  سعرضه کند به حب ای پخش    ا یآورنده، نشر   د ی از پد  ریغ  يگریعامداً به شخص د  ا یاو  
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  حقوق مالکیت معنوي:   -9ماده  

سایت شرکت  -1-9 در  که  متن  و  ویدیوها، صوت  معنوي  حقوق   FARVAHAR YONETIM DANISMANLIGI کلیه 

TIC.LTD.STI   بارگذاري شده و در اختیار دانش پذیر قرار میگیرد متعلق به شرکت می باشد و دانش پذیر هیچ حقی نسبت به آن

  یدیوهاي تولیده شده منحصرا متعلق به شرکت  می باشد. وندارد. و حق نشر و توزیع محتوا و 

ن، گرافیک، آرم، آیکون دکمه، تصاویر، ویدئوهاي ، مانند متطرف اول قراردادهمه مطالب در دسترس از طریق هر یک از خدمات    -2-9

داده کپی،  و  دانلود  قابل  موارد  شرکت  تصویري،  اموال  از  جزئی  شرکت  توسط  شده  تولید  محتواي  کلیه  و   FARVAHARها 

YONETIM DANISMANLIGI TIC.LTD.STI شود و حق استفاده و نشر تمامی مطالب موجود و در دسترس محسوب می

دارد. عالوه بر این، ت است و هرگونه استفاده بدون کسب مجوز کتبی، حق پیگرد قانونی را براي شرکت محفوظ میدر انحصار شرک

ها، و اسامی خدمات قابل ارائه از طریق هر یک از خدمات ایجاد شده توسط شرکت و عالئم تجاري ثبت شده نیز در انحصار اسکریپت 

با مقاصد تج استفاده  قانونی دارد.  شرکت است و هر گونه  پیگرد  پذیران  اري  بهرهدانش  به  لیست خدمات،  مجاز  از  استفاده  برداري و 

سایت شرکت و یا هر یک از خدمات و یا مطالب، دانلود یا کپی کردن اطالعات  مشخصات فنی، قیمت و هر گونه استفاده از مشتقات وب

و کلیه    ندها و ابزارهاي استخراج نیست هاي مشابه مانند جمع آوري دادهوشبا مقاصد تجاري، هر گونه استفاده از داده کاوي، روبات، یا ر

مسئول حفظ محرمانه   دانش پذیردر صورت استفاده از هر یک از خدمات شرکت ،    این حقوق به صراحت براي شرکت محفوظ است.

پذیرد به عهده  هایی که تحت حساب کاربري و یا رمز ورود انجام میو تمامی مسئولیت فعالیت  می باشدبودن حساب و رمز عبور خود  

  . است دانش پذیر

  : مرجع حل اختالف - 10ماده 

دادگستري ، اتاق داوري کانون وکالي  مفاد قرارداد  ری و تعب  ریاختالف در تفس  ایقرارداد    يخصوص اجرا   در در صورت بروز هر گونه اختالف  

  استان گیالن صالحیت رسیدگی به موضوع را داشته و رأي داوري براي طرفین الزم االتباع خواهد بود.

ماده تنظیم و بصورت الکترونیکی می باشد و با ارسال قرارداد به ایمیل معرفی شده ي دانش پذیر ( که    10این قرارداد در  

در ماده یک قرارداد ذکر شده است ) ، از سوي دانش پذیر مطالعه و وي کامال آگاه است که در پاسخ به ایمیل ارسال شده  

از تایید  پس  اعالم می دارد.  آن مفاد  پذیرش  بر  را  خود  قطعی اراده  و  تایید  قرارداد را  محتواي  صراحتاجهت تایید قرارداد ،  

  . باشد  یالزم االجرا م بوده و براي طرفین   نیطرف  دیی تا  منعقد شده و موردقرارداد   نی اقرارداد توسط دانش پذیر  

گواهی زم است جهت بایگانی اسناد شرکت و دانش پذیر ، تمامی صفحات توسط دانش پذیر امضا و داراي اثر انگشت بوده و به پیوست  ال

  گردد. آدرس ارسالی در راه ارتباطی اعالمی توسط دانشجو ارساله بامضا محضري جهت ارائه 

  نام و نام خانوادگی                                                                                                              

  امضاء و اثر انگشت                                                                                                                           
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