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 ADSLقرارداد ارايه خدمات اينترنت پر سرعت 

 

از  100- 94-71( به شرماره  FCPدارنده پروانه ایجاد و بهره بردار  از شرتهه ارتتااا  بابت  411315645816، کد اقتصراد  : 6524به شرماره بتت  پيشگامام توسعگ اتتبوطمتم این قرارداد بین شررکت 

، شماره تماس:    1913996353کدپفت،  23545، شماره تلفن: 2، خیابا  شررررری،ت،، با تر از خیابا  دو،ت ، بن بفت ـیررررررررروزه ، پ    تهرا سرازاا  تنيی  ارررا  و ارتتااا  رادیوی،، به ناان، 

ضرا از ی  صرابتا  اا(نام و نام خانوادگ، و شرماره شرناسرنااه و کدال، اارصصرا    .....................................................................( و info@pishgaman.netرایانااه : ،  021-22608844نمابر :   23545-021

 .و با شرایط ذیل ان،رد ا، گردد  ه شماره ی ، از ارف دیگر  با ااصصا  یاد شده در ـرم ضمیمارف و ااتر

    

 تعاريف  : 1ماده 

 تکمیفیو  تنيی  ارررا  ارتتااا  :کميسيس ت-1-1

 تسازاا  تنيی  ارررا  و ارتتااا  رادیوی،:تعمزام ت-1-2

  شود.ه ا،ایدنا "شرکت"قرارداد  ینپس در ا اینکه از   (سهاا، خاص شرکت پیاگااا  توس،ه ارتتااا   :دهنده  یسسروت-1-3

  ت که به عنوا  کاربر نهای، به اوجب این قرارداد از خداا  اوضوع قرارداد استفاده ا، نماید.شصص بریر، و یا بروق، اس هر :اشتركت-1-4

 (Kbps کیلو بیت بر بانیه  نرخ انترال داده بر اساس ظرـیت کانال انترال تصصیص داده شده به اصرف کننده با وابد :پهنميتبمندت-1-5

 ( احاسته شده و از زاا  او،ین ارتتاط آغاز ا، گردد.   روز کاال 30 زاا  سرویف، که ااتر  انتصاب نموده، بر اساس دوره ها  ی  ااهه د ا :دوبهتتشترتكت-1-6

 GBبا وابد  دوره اتاد،ه توسط ااتر  در اول ی  قابل ایزا  اا عا   :ورتفيكتامهيمنات-1-7

  .شودشاال زیر ساخت و تجهیزا  خطوط پر سرعت است که تحت اا،هیت شرکت بوده و با نيار  و  اداره و نگهدار  ا،  شرکت :شطكاتت-1-8

 غیر از تراـی  اصل، سرویس اینترنت ااتر  ا، باشد.ه انيور از تراـی  اضاـه ، تراـی  اضاـه خریدار  شده ب تراـی  اضاـه:-1-9

 گویند.، رانژه کرد  شرکت را اسپلیتربرقرار  ارتتاط تلفن ااتر  با  رانژه:-1-10

 ها  شتهه استفاده ا، شود .کند و به انيور اتصال بین گره ا  اختصاص پیدا ا،: ناان، پروتهل اینترنت، برچفب عدد  است که به تجهیزا  شتهه ها  رایانهIPناان،  -1-11

 که در شتهه جهان، اینترنت قابل افیریاب، هفتند. IPها  ناان، : IP ها  عموا،ناان، -1-12

   ها و شتهه ال، اا عا ( در نير گرـته شده است.ها  خصوص،  اانند شتهه داخل، سازاا است که برا  شتهه IPا  از ناان، ها  بازه  :IP ها  خصوص،ناان، -1-13

 برقرار  ارتتاط با شتهه شرکت است.تحویل و راه انداز  سرویس ااتر  و :   دایر  سرویس  - 1-14

ها  ت،یین شرده، به نحو  که تراـی  داخل، بداقل دو برابر تراـی  بین ا،ملل  آسرتانه اسرتفاده اصررف انصرفانه: بداکجر بج  اصررـ، ت،یین شرده از سرو  شررکت در هری  از سررعت-1-15

 باشد.ا،

 است.تراـی  داخل،: هر تراـی  با ایزبان، در داخل کاور  -1-16

 ه ، به صور  اجزا خریدار  و در اد  قرارداد اصرف نماید. انصفان اصرفآستانه  تراـی  بر ع وه ایزا  تراـیه، که ااتر  ا، تواند تراـی  اضاـ، :  -1-17

ا،ملل ادااه خواهد یاـت و بداقل ده، بر اتنا  آ  برا  هر دو نوع تراـی  داخل و بینسررعت پایه: سررعت، اسرت که پس از اتمام بج  اصررف انصرفانه اارتر  در ی  ااه، سررویس -1-18

 کیلو بیت بر بانیه است. 128ایزا  ت،یین شده برا  آ  سرعت 

 خود را در آ  نرطه به ااتر  تحویل ا، دهد و قابل تغییر نم، باشد اها  دریاـت خدات : احل، که شرکت خداا  -1-19

از  ها، ریز اصررف و انجام تفرت سررعتصرورتحفراب  ،ها،رسراناا ع دسرترسر، بهکه باشرد ا،  ----------------  پنل کاربر ، بفراب کاربر : درگاه خداا  برا  اارتر  به آدرس -1-20

 است. ریپذاریق آ  ااها 

 

 : موضوع قرارداد  2ماده 

با و  از اریق خط تلفن به شماره ................................ از اریق بفتر سی  اف،  ADSLعتار  است از اتصال به شتهه شرکت و بهره بردار  از خداا  اینترنت  پرسرعت با استفاده از ـناور  

  کمیفیو   وسایر اصوبا  جدید و ب،د  ( 268و  266بصور  غیر اختصاص، و نااترار ، در چارچوب اصوبا  شماره  ----------------------نرخ بیت 

 کلیه ضمائ  جزو  ینف  قرارداد ا، باشد .ت:1وطصره

 : مدت زمان قرارداد3ماده 

باشد که با او،ین اتصال به شتهه  ( ا،2ااتر    ضمیمه شماره واست، براتق ـرم سرویس درخ   هجر  خورشیداین قرار داد در تاریخ .................................. تنيی  و زاا  قرار داد به اد  .........ااه 

 شرکت، بربفب ساعت و دقیره شروع ا، شود.

mailto:info@pishgaman.net
http://www.cra.ir/Portal/View/Page.aspx?PageId=2e897696-bb9c-49ea-9ead-332ba5c459fb
http://www.cra.ir/Portal/View/Page.aspx?PageId=2e897696-bb9c-49ea-9ead-332ba5c459fb
http://www.cra.ir/Portal/View/Page.aspx?PageId=2e897696-bb9c-49ea-9ead-332ba5c459fb
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1
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 کارشرناس اراج،ه و نصرب برا  را این اد  احیط که اارتر  ظرفسراعت پس از اع م رانژه خط تلفن توسرط شررکت برا  اارتر  دایر ا، شرود. در صرورت، 72بداکجر ظرف اد  سررویس :1وطصگرهت

نصرب توسرط اارتر ، اارتر   باید  کارشرناس درخواسرت عدم صرور  گرـته ا، شرود و در نير در شرروع سررویس سراعت پس از اع م رانژه خط تلفن، زاا  72ننماید،  و دایر  سررویس آااده  نصرب

دریاـت  سراعت پس از 72 سررویس هما  شرروع در غیر اینصرور  زاا  سراعت پس از اع م رانژه خط تلفن و دریاـت نام کاربر  و کلمه عتور ارتتاط با شرتهه شررکت را برقرار نماید، 72بداکجر ظرف اد  

 . شود گرـته ا، رني در نام کاربر  و کلمه عتور

به اارتر  اا ع  از اریق پیاا  به تلفن همراه اع م شرده از سرو  اارتر قتل از اتمام زاا  پایا  دوره، توسرط شررکت سراعت  72بداقل هاردار پایا  زاا  دوره سررویس اتق قرارداد    :2وطصگرهت

سراعت پس از ارسرال پیاا  و در روز پایا  سررویس، از اریق  72این اا ع رسران، اجددا   بر   سرااانه اارتریا (پنل کارشرود و در صرور  عدم درخواسرت تمدید از سرو  اارتر  از اریق رسران، ا،

قرارداد ـ، اا بین، پایا  یاـته تلر، شده و سرویس جمع آور   رایه درخواست تمدید توسط ااتر ، عواال ـروش شرکت و به صور  تماس تلفن، و یا ارسال پیاا  صور  ا، پذیرد . در صور  عدم ا

 ا، شود و راه انداز  اجدد سرویس اامول زاا  و شرایط جدید خواهد بود.

تاطلغتقرتبدتدت:تتت-4امدهت

 .بپردازداساس سرویس درخواست، ها  اصوب کمیفیو  و بر ت،رـه ا اطابقرهزینه خداا  یا دوره،  در ابتدا  هر ااه  دو،بردار  از خداا  اندرج در ااده ه ااتر  باید قتل از آغاز بهر

،  95/ 03/ 22اورخ 237جلفره شرماره   1شرماره  ا در چارچوب اصروبو ها  اصروب شررکت از خداا  اوضروع قرارداد بر اسراس ت،رـه دوره ا هزینه اشرترا  و اسرتفاده  هزینه اشرترا :  -4-1

صرور  ه در زاا  عرد قرارداد ب پیش پرداخت( که با توجه به شریوه ـروش  و سرایر اصروبا  جدید ب،د ( اسرت  کمیفریو  96/ 10/ 03اورخ  268و شرماره 96/ 08/ 21اورخ  266شرماره 

ها  ا،هترونی  اتلغ قرارداد را در اسررع وقت از اریق یه، از درگاه . اتلغ کل قرارداد با ابتفراب اا،یا  بر ارزش اـزوده  بوده که اارتر  ات،هد اسرت شرودا، دریاـت کاال از اارتر 

 اطلع نماید. اع ا، در سااانه شرکت پرداخت نماید. همچنین ضرور  است در صور  پرداخت نرد  به شماره بفاب اع ا، در سااانه ،شرکت را از واریز وجه

  راه  ت،رـه صرور  این در که اسرت اارتر  عهده  به  آ  نهیهزبرا  راه انداز  تجهیزا  انتهای،  اودم( از سرو  شررکت، تر  اار : در صرور  درخواسرت هزینه راه انداز  تجهیزا  اارتر  -4-2

  ی   اارتر   بررو ی،انتها زا یتجه   بوده و در صرور  درخواسرت اارتر ، شررکت اوظ  به نصرب و راه انداز ارررا   یتني  سرازاا    دسرتورا،،ملها و اصروبا اطابق  خدات،  انداز 

داکجر ی  هفته پس . بدیه، اسرت در غیر این صرور  اارصصرا  ارتتاط  شراال نام کاربر ، کلمه عتور( به اارتر  در زاا  عرد قرارداد اع م و زاا  شرروع سررویس ب(خواهد بود فرت یسر 

 ا  اع م رانژه خط تلفن توسط اصابرا  در نير گرـته شده و ارتتاط ااتر  راه انداز  شده تلر، ا، گردد .از زا

در هنگام عرد قرارداد از   بار یاتصررال، ـرط    اندازاشررترا  و راه  نهیع وه بر هز نهیهز نیبوده و ا ارررا    یتني سررازاا   دسررتورا،،ملها و اصرروبا  اطابقهزینه دایر  و تصلیه:  -3 -4

شررکت اطا،ته و اارتر  الزم به  از سرو    آوربدیه، اسرت در صرور  عدم پرداخت هزینه اذکور از سرو  اارتر  این هزینه در هنگام درخواسرت جمع .شرود،ا  اـتیدر نیاارترک

 .است  آورپرداخت آ  قتل از جمع

 باشدا، برا  هر دوره اشترا  اذکور اضاـه شده و ااتر  الزم به پرداخت آ هزینه ها  به کلیه اتا،غ ارزش اـزوده بر اطابق اصوبا  جار  کاور، اا،یا    -4-4

 

 .گردد،ا ارایه ارررا   ی تني سازاا   دستورا،،ملها و اصوبا در صور  درخواست ااتر  برابر با  IP ،هر آدرس خصوص نهیهز  -4-5

 قابل دسترس ا، باشد. .........................:صدور صور  بفاب و گزارشا  اا،، ااتر  از اریق پنل کاربر  به آدرس 1تتصره 

 اقدام نماید.اصوبا  کمیفیو  : در صور  نیاز، ااتر  ا، تواند نفتت به خرید تراـی  اضاـ، بر اساس 2تتصره 

 .گردد ا، تمدید شده، پرداخت آ  اشترا  بق که ا  دوره  برا  خود به خود قرارداد این اشترا ، هزینه پرداخت : با3تتصره 

رسان، به ااتر ، سرعت سرویس به سرعت پایه تغییر ا، یابد و بازگات آ  به سرعت او،یه انوط به اتمام دوره ی  ااهه درصور  اتمام تراـی  آستانه اصرف انصفانه، پس از اا ع   :4تتصره  

 باشد.پرداخت از اریق پنل کاربر  ااتر  ا، برقرار  سرویس و شروع اجدد تراـی  اصرف انصفانه دوره ی  ااه ب،د  و یا خرید تراـی  اازاد بصور  پیش

 :خرید بج  اضاـه تراـی  بین ا،ملل و داخل،هزینه  -4-6

سان، به ااتر  نفتت به کاهش سرعت چنانچه ااتر  از آستانه استفاده اصرف انصفانه عتور کند، شرکت ا، تواند نفتت به اعمال سیاست استفاده انصفانه اقدام و پس از اا ع ر

ه از سو  شرکت ااها  آ  ـراه  شده است، نفتت به خرید بج  تراـی  تواند از اریق پنل کاربر  و یا هر روش، کاقدام نماید و یا آنهه ااتر  ا،  Kbps 128کاربر تا بداقل سرعت  

 اضاـ، داخل، و بین ا،ملل اقدام و هزینه آ  را براساس اصوبا  کمیفیو  پرداخت نماید 

   تعهدات مشترک: 5ماده 

 ا اقدام کند و به اواعد اررر در قرارداد پایتند باشد .شود با آگاه، کاال از بها  خداا  و نحوه پرداخت هزینه ها نفتت به گزینش آنه ااتر  ات،هد ا، -5-1

و از اریق پایگاه اا ع رسران، شرود کلیه قوانین و ارررا  جمهور  اسر ا، ایرا  ارتتط با اوضروع قرارداد و دسرتورا،،مل های، که از سرو  اراجع ذیربط صرادر و اب   شرده  اارتر  ات،هد ا، -5-2

 یا سایر اتاد  ذیربط اا ع رسان، شده است را رعایت نماید . شرکت

 . در غیر این صور  دارنده پروانه اجاز به ـفخ خداا  ا، باشد .شرکت، به غیر خوددار  نمایدتجهیزا  ات،لق به  شود از واگذار  ااهانا  و ااتر  ات،هد ا، -5-3

از  ،بصار  ایتمام    عیتوز نیو همچن شررکت توسرط ازیو خارج از روال انترال اات ریااهانا  و خداا  ارایه شرده به آنها به غ ریباند و سرا  پهنا  ،ها و ادارا  ارتتاا ن یخطوط و ،  هرگونه واگذار -5-4

کاراندا   ایصررـا اجاز به اسرتفاده از خطوط و خداا  اذکور توسرط خود و  نی( به هر شرهل و تحت هر عنوا  امنوع بوده و اارترکها  اپراتور شررکتاارابه  ـ،ا،یت   نیریابه سر  ،آنها به صرور  عموا

 .باشند ،( ا،سازاان تیاااور ایخود   در زاا  اشتغال به کار 

http://www.my.sabanet.ir/
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 باشد.  ا، ب اانع اوارد تماا، رعایت به انوط و تحصیل احل اها  در آنها بضور زاا  در آاوزش، اوسفا  سایر و ها داناگاه  داناجویا  یا و احصلین به سرویس ارایه :ت1توطصره

  ه به اراجع ذیسال جهت ارا  یاد  بداقل   آ  برا ره یکاربرا  و ذخ تیـ،ا، LOG و CDR و ،تیبتت ااصصا  هو ،ه شده یخطوط و خداا  ارا ،درو  سازاان عیدر صور  توز :ت2توطصره

 .است  ص ح ضرور

 .باشد ،آنها ا ازیو صابب اات نیو ارررا  از خطوط و خداا  ارایه شده صرـا بر عهده ااترک نیبا قوان ریعواقب هرگونه استفاده سوء و اغا تیافئو، -5-5

 .باشند ،واگذار شده نم نترنتیو ا تاید  خطوط تلفن از بفترها  یاجاز به انترال تراـ نیااترک -5-6

 .ردیگ، ( در بر نم ،ها و اوسفا  را در احدوده داخل کاور   احدوده ساختما  و شتهه احل شرکتسازاا  ها و   )PBX (،خطوط تلفن داخل تیاحدود نیا :توطصره

 و ... ( با استفاده از بفتر  برافاـر  ها نالیو ـرودگاه ها ترا ،حیپار  ها و اراکز تفر لی  از قت ،عموا  در اها  ها نترنتیا عیجهت توز ،بروق نیاز ااترک ،برخ  ازاندیدر صور  ن -5-7

WIFI  پیوست تااین جهت شرکت بین  زم هماهنگ، نیز اجرا و اراب، ارابل در و پذیرـته صور  ـوق اااکن اتو،یا  به شرکت افئو،یت و ادیریت تحتاقدام  نی زم است ا گریهر روش د ایو 

ها و تت،ا  آ  به آید.در غیراینصور  این عمل تصل  بوده و کلیه افئو،یت به عمل کاربرا  ـ،ا،یت LOG و ااصصا  ذخیره  و بتت ، هویت ابراز نحوه  همچنین اانیت، و ها  سیاست اعمال ، کنتر،،

 عهده ااتر  خواهد بود.

و  نموده روزه جهت رـع اوارد تصل  اقدام  10توسط ااتر  نفتت به صدور اخطار با اهلت  7-5تا  5-5بندها  از افاد  ،در صور  اااهده و اا ع از اوارد تصطا، تواند  شرکت بدیه، است -5-8

 .باشد، ا اراجع ذیص حبه  ،ااتر  خاا ،ا،رـ نیتا زاا  رـع اوارد تصل  و همچن سیارایه سرو  قطع خطوط و توقالزم  به در صور  عدم رـع تصل  

به دارنده پروانه اا ع دهد ، در صور  عدم اا ع رسان، و بروز هرگونه خود را تغییر ااصصا  تماس   شماره تلفن و آدرس پفت ا،هترونیه،(، اا عا  جدید صور  شود در  ااتر  ات،هد ا، -5-9

 تر  خواهد بود .ااهل، در برقرار  تماس با ااتر  ، افئو،یت عدم اا ع از اوارد  که اتضمن اا ع رسان، ا، باشد ، بر عهده اا

و بفاظت از سیفت  ها و اا عا  سمت ااتر  بر عهده خودش است و  خود اقدام نماید ADSLنفتت به تغییر راز ورود سرویس   ،شرکتز او،ین ارتتاط با شتهه ااتر  اوظ  است پس ا -5-10

 .نام کاربر  و راز عتور به نحو اناسب نگهدار  نمایداز ااتر  باید 

و در هر زاا  با پرداخت هزینه اربواه  IPخصوص،  ها  ناان، به سرویس ها  دارا  ا، باشد و در صور  نیاز (Dynamic) به صور  اتغیرIP عموا، ناان، ها ها دارا  کلیه سرویس -5-11

 .ااها  پذیر ا، باشدوجود ااهانا ، 

  است تمام سال18 قرارداد این افاد پذیرش برا  قانون، سن  -5-12

ا  باشرد( و به هر د،یل، اقدام به تصلیه آنجا نماید، باید اراتب را به شررکت اا ع دهد تا نفرتت به قطع خداا  اقدام که اارتر  افرتاجر باشرد  اها  دریاـت خدات ، اجاره درصرورت، -5-13

 باشد.بردار  اشصاص با،ث بر عهده ااتر  ا،شود. در غیر این صور  افئو،یت بهره 

 .ر سرویس در اد  قرارداد صرـا جهت ارترا به سرویس ها  با ارزش ریا،، بیاتر و با پرداخت اابه ا،تفاو  سرویس درخواست، ااها  پذیر استتغیی -5-14 

دو  ،اااهده رـتار نابهنجار و یا ا،فاظ خارج از عرف جاا،ه از سو  کارکنا  شرکت و یا ااتر  که، و درصورت شود،رجوع تماا، اها،ما  برقرارشده با ااتر  ضتط اانيور تهری  ارباببه -5-15

 شده و پیگیر  اوضوع اطابق قوانین کاور رادارند.ارف بق افتند قرارداد  اها،مه ضتط

 تعهدات شركت : 6ماده 

 چند اورد دیگر ااروط نم، نماید.ارایه ی  یا چند اورد خداا  یا تجهیزا  را به خرید ی  یا  شرکت-6-1

 ات،هد ا، شود که به هما  ترتیب اع ا، در تتلیغا  و بازاریاب، خود قراردادها را تنيی  کند. شرکت -6-2

وو،یت ها  ارـین قراردادها  خداا  را  ات،هد ا، شود که همه قوانین و ارررا  ناظر به خداا  خود از جمله قوانین کیفر ، اصوبا  کمیفیو  و ارررا  راجع به بروق و اف شرکت -6-3

 گردآور  و در دسترس اصااتا  و ااترکین قرار دهد.

کند.  نییرا ت، Down Time ساعت قتل( زاا  48 بداقل  ،کند و با اا ع قتل ،نیب شیپرا شتهه  ا یدر هنگام عمل SLA ت،هدا  تیرعا   زم را برا دا یشود تمه ،ات،هد ا شرکت -6-4

 .باشد ،بار ا  یشود و ت،داد آ  در ااه بداکجر  ،صتح( انجام ا 6تا  2  ساعت   یک  تراـ  در زاا  ها Down Time ا یعمل

( از SLA  تواـرنااه سطح خداا   تمام بندها و سایر اصوبا  جدید ب،د  ( کمیفیو  بوده و  177اطابق ضوابط اصوبه شماره ( SLAو اجرا  تواـرنااه سطح خداا    ارایهات،هد به  شرکت-6-5

 قابل اجرا ا، باشد و تحویل سرویس زاا  ااضا  قرارداد

 زیاورد ن نیباشرد که درا را ییبر اسراس اع م سرازاا  اجتور به اعمال تغ نههیاررر در قرارداد نصواهد داد اگر ا طیدر شررا  رییتغ ،،دوره اشرترا  خدات انتصاب  ا یشرود تا پا ،ات،هد ا شررکت -6-6

 .ااتر  باشد اریدر اخت راردادـفخ ق ایدر خصوص ادااه   ریگ  یبه اا ع ااتر  برسد و تصم دیبا دیجد طیشرا

 .ابهام اورد نيرش به ابتا  برسد بیآ  در تصو  ب،دها اعمال نفوذ ناروا نههیندارد اگر ا ،تیقرارداد افئو، نیو ارررا  اوبر بر ا نیدر قوان را ییو تغ ص حیاراجع ذ ما یدر قتال تصم شرکت-6-7

نفرتت به تحویل نفرصه کتت، و یا ا،هترونیه، به روز قتل از  زم ا جرا شرد   14بداقل سرازاا ،  دیباشرد، پس از تائ  در اتن قرارداد ضررور را ییتغ  جادیا ایاصر با  شررکت،  صیچنانچه به تارص-6-8

 به 021-22608844، یا ـهس به شرماره    info@pishgaman.netاز اریق ایمیل اارتر  اقدام نموده  و اارتر  در ا، اد  اذکور ا، تواند اعتراضرا  خود را به صرور  کتت، و یا ا،هترونیه، 

 شرکت اع م نماید.

 7از   2صفحه 
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 باشد.اوظ  به کفب رضایت ااترکین جهت اعمال تغییرا  ا، شرکتها  قتل،، در خصوص قرارداد وطصره:

ااهانا  ات،لق به خود، اارترکین را از  ریبه شرتهه، سرازه ها و سرا  ا یاز وارد آاد  ز  ریجلوگ ایبرخورد با بزههارا     ایاز وقوع جرم   ریارگیپ ت،یچو  اان  ریشرود با ا،اذ ،ات،هد ا شررکت -6-9

 ،دسرتور و با هماهنگ  رویپ  دیبا ،کرده و هر اقداا زیکه قانو  تجو   اع م کند، اگر در اوارد ،قانون ریاارترکین را غ ،اقدااا  قانون  ایارتهب جرم شرود   ایاحدود نهند   ایبه خداا  احروم  ،دسرترسر 

 .باشد ،قانون تداریارااا  ص ب

آگاه  ایبازدارنده و   دا یرخداد آگاه باشرد نفرتت به اتصاذ تمه نیکند و از ا  دیخداا  اوضروع قرارداد اارترکین را تهد قیاز ار ،ا،وقوع بیقر  ا،نو ای   ااد بیشرود چنانچه آسر  ،ات،هد ا شررکت-6-10

 .وارده خواهد بود  ها ا یاوظ  به جترا  ز ،،قانون  ها تیافئو، ریع وه بر سا ور ص نیا ریبه آنها اقدام کند، در غ رانهیاگیپ  رهنمودها هیااترکین و ارا  ساز

شرا    ،از داده ها و اا عا  شرصصر  انتیشرود به اارترکین جهت صر  ،اارترکین اسرت و ات،هد ا  ،خصروصر   یو ارتتااا  و برو اا عا  اارترکین داده ها   ،اوظ  به بفظ احراانگ شررکت -6-11

 .کند تیو بق ندارد از خود سلب افؤ، درا به عمل آورن ،کاـ ،اا ع رسان دهایاز تهد ،ناش ،ابتما،  ها بیاا عا  و آس  و ـنآور ،اتناسب با خداا  ارتتاا

بوزه  نیناظر به ا ،ارررا  قانون  تیو رعا فرتیاارترکین ن ،اجاز به داده ها و ارتتااا  شرصصر  ریغ ،خداا ، اوجب دسرترسر    اعمال هر گونه نيار  بر کارکردها که شرود ،ات،هد ا شررکت -6-12

 .است ،ا،زاا

 با،ت ـیترنور  توسط اصابرا  ندارد. به تلفن خط شد  تتدیل برگردا  و  کابل ااتر ، عملیا  خط قطع صور  هیچ گونه ت،هد و افئو،یت، در شرکت -6-13

 اور رایگا  به اا ع ااترکین رسانده شود.ه نحو اناسب و با جزییا  کاال، بااصصا  و نرخ خداا  باید به  -6-14

ت اوظ  به نصب و راه انداز  به ارایه خداا  دسترس، به اینترنت به ااتر  اطابق اوضوع قرارداد بوده و در صور  درخواست ااتر  اتن، بر نصب و راه انداز  خدات، شرک ات،هد شرکت -6-15

 ود.ش ،ا  یتني ااتر  با قرارداد اوضوع خداا  لیتحو هصورتجلف و اخذ ااتر  ازانتهای، اتق اصوبه کمیفیو   زا یتجه  انداز راه نهیهزتجهیزا  انتهای، ااتر  ا، باشد. 

 سازاا  اطلع نماید.   SLAااتر  را از صحت و کیفیت سرویس خریدار  شده اطابق با ا،یار  ،اندازه گیر  ،حيه ا  پهنا  باند تهنفین شرکت باید با نرم اـزارها  -6-16

ندارد که این اوضوع قتل از ان،راد قرارداد  غیره سمت ااتر  و کا، کابل آ ، تجهیزا  و رایانه ، ارکز  تلفن دستگاه ( سانترال ساختما ، داخل کا، سی  قتال در افئو،یت، هیچگونه شرکت -6-17

 نیز اا ع رسان، شده است.

وی، به ادعاها  اطرح شرده از سرو  آنها اوظ  اسرت داده ها و اا عا  اربوط به شراخص ها  کیفیت خداا  را تا شرش ااه پس از پایا  قرارداد اارترکا  نگهدار  کنند تا ااها  پاسرصگ شررکت -6-18

 اتن، بر نتود یا کاست، کیفیت خداا  را داشته باشد .

و پاسرصگوی، به  تلفن، ( روز در هفته ، خداا  اوضروع قرارداد را ـراه  نماید و ااهانا  پارتیتان،7( سراعت در شرتانه روز و هفت 24چهار  ات،هد اسرت ب، وقفه، به صرور  بیفرت و شررکت -6-19

 ااترکین خود را به صور  شتانه روز  و در تمام ایام هفته و ایام ت،طیل ـراه  کند.

  .باشد عملیا  ـیزیه، در اراکز اصابرات، یا احل ااتر  دارند در ساعا  ادار  قابل بررس، و بل ا،و رـع عیوب ـن، که نیاز به بضور  پاتیتان،   : وطصره

 باشد.به ارایه سرویس با نرخ بیت اندرج در اوضوع قرارداد ا،شرکت ات،هد با توجه به انجام ااها  سنج، ایزا  سرعت قابل ارایه توسط شرکت به ااتر  قتل از ان،راد قرارداد،  -6-20

ها اارترکین و ارایه رهنمودها  پیارگیرانه به آ     سرازنفرتت به آگاه  ،از اریق خداا  اوضروع قرارداد تهدید کند و از این رخداد آگاه باشرد ، اارترکین راچنانچه آسریت شرود،شررکت ات،هد ا -6-21

 .اقدام کند

 ارتتاط بفب گزارش ااتر ، در اسرع وقت نفتت به رـع اشهال اقدام نماید.گردد در صور  بروز اخت ل و یا قطع شرکت ات،هد ا، -6-22

 

 رسيدگي به شکاياتو  شرايط پشتيباني : 7ماده 

 نماید.  تماس گرـته و ارح ااهل( روز در هفته 7( ساعت در شتانه روز و هفت 24به صور  بیفت و چهار  021-23545تلفن با شماره ااتر  ا، تواند در زاا  بروز ااهل  -7-1

  .استفاده نمایند شرکتد توصیه اوریه، از انواع اودم ها  از و،، به ااترکین پیانهاد ا، شود و ااتر  ا، تواند از اودم ها  استاندارد استفاده کند اجتار  نم، باشد  شرکتخرید اودم از  -7-2

 ست.خداا  پس از ـروش اودم های، ه  که از شرکت خریدار  شده است به عهده گارانت، کننده احصول ا، باشد و افئو،یت آ  از عهده شرکت خارج ا وطصره:

 کم  در عیب یاب، اودم به صور  تلفن، تنها شاال اودم ها  اورد توصیه شرکت خواهد بود . -7-3

 اودم ااها  پذیر است . LANصور  تلفن،، تنها بر رو  پور   کم  در عیب یاب، اودم ها  وایر،س به -7-4

تماس   021- 23545بتت نماید و یا با تلفن   شرهایا اراج،ه و شرهایت خود را در سرااانه  www.pishgaman.netاارتر  ا، تواند در صرور  داشرتن شرهایت، به وب سرایت شررکت به آدرس  -5-7

یا   www.195.ir اراج،ه به سرایتاز اریق ا، تواند اوضروع را به سرازاا   اارتر در صرور  بروز هرگونه اخت ف بین ارـین قرارداد و عدم رـع اارهل از اریق اذاکره و گفتگو  دوجانته،  بگیرد.

 و اقدام به بتت شهایت نماید . ان،هس  ICT.GOV.IR@195 یلایم و یا آدرس 600195یا شماره پیاا   195تماس با تلفن گویا  

م را که اارتر  ا، تواند از اریق ،ین  ها  اذکور پیگیر  ها   ز قرارداده  اختیار اارتر  در پیگیر  شرماره   زم به ذکر اسرت پس از بتت درخواسرت از اریق سرایت شررکت و سرازاا ، سریفرت  ی 

  انجام دهد .

 يط فسخ : شرا 8ماده 
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 قرارداد ـ، ارا بین پرایرا  یراـتره تلر، شرررده و سررررویس جمع آور   توسرررط اارررتر ، ،روز 10پس از اتمرام ارد  زارا  قرارداد ظرف ارد   تمردیرد قرارداددرخواسرررت عردم در صرررور   -8-1

 بود.ا، شود و راه انداز  اجدد سرویس اامول زاا  و شرایط جدید خواهد 

پنل کاربري خود یا  021-22608844  ، یا ـهس به شرماره info@pishgaman.netاریق ایمیل از در خواسرت کتت، ارسرال اارتر  در صرور  تمایل به انصرراف از دریاـت خداا  ، ا، بایفرت، با  -8-2
بدیه،  اقدام نماید . و با   تفرویه بفرابو  انجام کلیه ارابل ـفرخ و ـفرخ قرارداد  اهل  اسرت بداکجر ظرف اد  ی  هفته از تاریخ اع م ـفرخ اارتر  ، نفرتت به  شررکتبه ـفرخ قرارداد اقدام نماید و 

د شرد. همچنین ـفرخ و یا اتمام قرارداد به هر د،یل، به اسرت در صرور  درخواسرت ـفرخ ی  ارـه از سرو  اارتر  قتل از پایا  قرارداد هزینه پرداخت، اربوط به این قرارداد به اارتر  عود  داده نصواه

  توده و باید پاسصگو  اوارد استفاده غیر اجاز در اول اد  زاا  قرارداد ـفخ شده باشد.هیج وجه راـع افئو،یت ها  ااتر  در خصوص ت،هدا  و  در اول اد  زاا  اعتتار ن

اارتر   ( اقدام نماید،  SLA به ت،هدا شررکت نتوانفرته اسرت ظرف ی  هفته از تاریخ ان،راد قرارداد نفرتت به ارایه خداا  با ا،یارها  اورد نير این قرارداد  اانند و نه احدود بابت شرود چنانچه  -3-8

 بفاب با و  اقدام نماید. ا، تواند نفتت به اع م ـفخ قرارداد و اخذ هزینه اقدام نماید و شرکت اهل  است ظرف ی  هفته از تاریخ اع م ـفخ ااتر  نفتت به تفویه

ابهام اورد   بیآ  در تصررو   ب،دها اعمال نفوذ ناروا نههیندارد اگر ا ،تیافررئو، "انجمله ـفررخ  " قرارداد نیو ارررا  اوبر بر ا نیدر قوان را ییو تغ  صرر حیاراجع ذ  ما یدر قتال تصررم شرررکت -8-4

 .نيرش به ابتا  برسد

ر اها  و ...(  یی، تغییر شرماره، تغاع  از تغییر اا،هیتدر صرور  ارایه هرگونه درخواسرت، از سرو  اارتر  اتن، بر تغییر در وضر،یت تلفن بابت، که ارتتاط اوضروع قرارداد بر رو  آ  دایر شرده اسرت  -8-5

. بدیه، اسرت افرئو،یت اا،، و بروق، ناشر، از اوضروع قرارداد تا زاا  ارایه درخواسرت ـفرخ و جمع کندتواند نفرتت به درخواسرت ـفرخ اقدام و عدم ااها  برقرار  ارتتاط در شررایط جدید، اارتر  ا،

 است.آور  ارتتاط به عهده ااتر  

 .ااتر   افتاجر ، صابب خط( بق ـفخ یهطرـه و جمع آور  رانژه خط اوضوع قرارداد، از رو  تجهیزا  شرکت و از اریق شرکت اصابرا  را ندارد -8-6

 

 ( وضعيت اضطراری9ماده 

 سلب افئو،یت ا، کند که ـرا اراد  باشد . شرکت( وض،یت اضطرار  پیش بین، شده و پیش بین، ناده تنها در صورت، از  9-1

رسراند  پیاادها  عدم دسرترسر، اارترکین به ا، بایفرت ب، درن،، کلیه اقدااا  ضررور  برا  اعاده دسرترسر، به خداا  و به بداقل  شررکت( در صرور  بروز وقفه غیر اجاز در ارایه خداا ،  9-2

 خدات را انجام دهد.

 همزاا  با انجام کلیه اقدااا  ضرور  ا، بایفت نفتت به اا ع رسان، آن، به ااترکین اقدام نماید . شرکت، ( در صور  بروز وض،یت اضطرار  9-3

به اوجب وقوع ب یا  اتی،، که ناشر، از عدم رعایت اسرتانداردها  ایمن، در تيسریس و نصرب و بهره بردار  از تجهیزا  شرتهه باشرد،  اوضروع قرارداد توسرط شررکت کهانجام ت،هدا   ااها عدم (  9-4

 تلر، خواهد شد. شرکتشود و به عنوا  قصور از ت،هدا  اامول این ااده نم،

 

 

 

 

 ءتاضمتنممتوتنممتخمنستدگیتاشتركت:ت                                                                                                             شرکتتءاهرتوتتاضم                            

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

mailto:info@pishgaman.net


 AC-W03-F47/00 سند: کد
 شماره:    

 تاریخ: 

 پیوست:  

 ADSLارائه خدمات اینترنت پر سرعت قرارداد 
 

 

 

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

 تتميماتشممبهتيكض

 ااتر  گراا، ،طفا  یه، از دو نوع بریر، و یا بروق،  شرکت/اوسفه( را تهمیل ـراایید :  

 حقيقی:تتتتتتت اشترکينتتت

 نام و نام خانوادگ،:  نام پدر:   کدال،:  

 ش.ش:  احل صدور:   

 تاریخ تو،د:  جنفیت:   

 ایزا  تحصی  :   شغل:   

 ناان، و کدپفت،:  

 ناان، احل دریاـت خداا  :    

 

 

 ......................: تلفن:   ................                         ـهس

 ..........................:  :........................                              تلفن همراهADSLتلفن

 :........................................................ADSLتلفن نام صابب خط تلفن 

  :  رایانااه 

ت
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 حقسقی:تتتتتتاشترکين

 نام شرکت/اوسفه :  کد اقتصاد  :  

 شناسه ال، :  :شماره بتت  احل بتت:  

 نام ادیرعاال و صابتا  ااضا :   

 نوع ـ،ا،یت:  

 نام نماینده:   سمت:  

 ناان،: :  تلفن همراه نماینده  

 کد پفت، :  

 ناان، احل دریاـت خداا  :   

 ....................: تلفن:                    ................                           ـهس 

 : ..................... ADSLتلفن    

 :........................................................ADSLنام صابب خط تلفن  شماره تماس 

 :  رایانااه 
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 تتضميماتشممبهتدو

ت:تتوتاطلغتنسعتعرويستدبيمفتی

 

 .................................. : kbpsسرعت بر بفب 

 ........................................  داخل، : بج  تراـی   : ................................................... بین ا،مللبج  تراـی  

 .......................:  ه اد اد  زاا  اشترا  از زاا  او،ین ارتتاط ب

 ...........................: اتلغ سرویس
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