
 یسمه تعالب
 

 سیان پرسیرا یداده پرداز ینرم افزارها یبانیقرارداد فروش و پشت
 

 یر به معنایز ید کردن بندهایر را خوانده و قبول نموده است . تائیاد متن زمف ید تمامینماید میدار نرم افزار با نصب نرم افزار تائیخر

 د .ینما یار غبن فاحش را از خود سلب میار به خصوص خیدار نرم افزار هرگونه خیگر است و خرید یسلب هرگونه ادعا
 

 تعهدات قرارداد

ج در قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای نرم افزارهای موضوع قرارداد ، مشمول تمامی مزایا و حمایتهای مندر .1

کامپیوتری و آئین نامه اجرایی آن بوده و تمامی مندرجات قانون و آئین نامه یاد شده در مقابل خریدار قابل استناد میباشد و 

تخلف خریدار از  س است و در صورتیان پرسیشرکت را ینرم افزار یستم هایخریدار مكلف به حفظ حقوق مادی و معنوی س

مفاد این بند مسئولیت جبران کلیه خسارات مادی و معنوی ، مستقیم و یا غیر مستقیم ناشی از کپی برداری ، انتقال و غیره 

برعهده خریدار بوده و انجام اقدامات یاد شده توسط کارمندان خریدار نیز نافی مسئولیت خریدار نمیباشد و در این صورت 

 متضامنا مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود . خریدار و شخص متخلف

و  یبردار یر و کپیچگونه تكثیدار حق هیباشد و خریس میان پرسیرا ینرم افزار موضوع قرارداد در انحصار شرکت داده پرداز .2

 ر مجاز را ندارد.یفروش غ

زات و یمالک تجه یستم ابرین در سیهمچنتعهدات فروشنده محدود به امكانات موجود در نرم افزار فروخته شده میباشد. .3

 یبرا ا انحصاری تیمالك حقد اعتبار( موجب بروز ینه )تمدیباشد و پرداخت هز یس میان پرسیرا یسخت افزار ، داده پرداز

 .گردد یدار نمیخر

ر بوده و در رد یا س در خصوص هرگونه تغییر در مشخصات نرم افزار فروخته شده کامال مختایان پرسیرا یشرکت داده پرداز .4

ات نرم افزار کامال مخیر میباشد لكن تحت هر شرایطی چنانچه درخواست خریدار یقبول هرگونه پیشنهاد جهت تغییر در محتو

س قبول گردد , یان پرسیرا یبر اضافه کردن امكان جدید و یا انجام تغییراتی در نرم افزار از طرف شرکت داده پرداز یمبن

دار توسط شرکت محاسبه و دریافت میگردد و برنامه زمانبندی کامال در اختیار یتبط با پیشنهاد خرتمامی هزینه های مر

 س میباشد.یان پرسیرا یشرکت داده پرداز

دار به استفاده از نسخه یل خریگردد. در صورت تمایدار ارائه میوتر به خریستم کامپییک س ینرم افزار فوق جهت کار بر رو .5

 د .یزان مبلغ مصوب به فروشنده پرداخت نمایستم به میس یهر نسخه برا یتحت شبكه به ازا

استفاده چند شرکت در  یدار برایل خریگردد. در صورت تمایدار ارائه میک شرکت به خرینرم افزار فوق جهت ورود اطالعات   .6

 د .ینما زان مبلغ مصوب به فروشنده پرداختیهر شرکت به م یست به ازایبا یدار میستم ،خریک سی

گردد که حفاظت از قفل سخت افزاری یل میدار تحویبه خر / قفل نرم افزاری یقفل سخت افزار یر ابریغ یهابه همراه نرم افزار .7

گردد. همچنین یافت میدار دریض آن از خرینه تعویقفل هز یا خرابیدار بوده و در صورت سوختن، مفقود شدن و یبه عهده خر

فل نرم افزاری خرید انجام داده باشد هر قفل ) کد فعالسازی ( منحصر به یک سیستم میباشد و در در صورتیكه خریدار با ق

صورت تعویض قطعات سخت افزاری خریدار باید کد فعالسازی جدید تهیه نماید.ضمنا قابل ذکر است نرم افزارهایی که با قفل 

دو سیستم را دارا میباشد و خریدار در مدت زمانی که دارای  نرم افزاری ) کد فعالسازی (  ارایه میگردد قابلیت نصب بر روی

قرارداد پشتیبانی با فروشنده باشد میتواند از کدهای فعالسازی استفاده نماید در غیر این صورت برای استفاده از کدها باید 

anbardariند )یتفاده نماكال اسیراد یستم ابریدار از سیكه خریدر صورتقرارداد پشتیبانی را با فروشنده تمدید نماید. .i r  و

 یو برا ستم بر اساس مدت زمان اعتبار کاربر خواهد بودیسنس استفاده از سی( ، الیستم ابریمتصل به س یت هایر سایسا

ان یشرکت را ید و ... بر اساس تعرفه جاریتمد ینه هایست هزیگردد ، ل یداریخر ید پنل شرکتیبا یاستفاده چند کاربر

 .دس خواهد بویپرس

صورت میگیرد و در  موتیبصورت را یو آموزش نرم افزار در محل فروشنده  موتیبصورت ر نصب نرم افزار در محل خریدار .8

 صورت درخواست خریدار جهت آموزش درمحل دیگر هزینه مرتبط نقدا دریافت میگردد.

ظرف كبار پس تسویه حساب مالی و یط فقمحل خریدار فروشنده متعهد است در صورت وجود بستر سخت افزاری مناسب در  .9

 یستم ابریس د.یشده اقدام نما یداریخر یبسته ها ینسبت به نصب و راه انداز، مدت دو هفته پس از اعالم آمادگی خریدار 

 ستم وجود خواهد داشت.ینداشته و با اکانت ارائه شده امكان ورود و استفاده از س یاز به نصب و راه اندازیكال نیراد



 
بت ید.در صورت غینرم افزار در محل کار فروشنده برگزار نما ی( برایساعت 1) یجلسه آموزش  2د که ینمایفروشنده تعهد م .10

 گردد.یمحسوب م یک از جلسات که از قبل هماهنگ شده آن جلسه جزء جلسات آموزشیدار در هر یخر

 یت هماهنگیان مسئولین میگردد و در ا یماه متعهد م 2حداکثر به مدت  یداد جلسات آموزشل تعیفروشنده نسبت به تكم .11

 را ندارد. یجلسات آموزش یدر مورد هماهنگ یتیچگونه مسئولین فروشنده هیدار است بنابرایجلسات به عهده خر

را با  یست مبلغ جلسات آموزشیباید میدار درخواست آموزش مجدد را نمایخر یکه پس از اتمام جلسات آموزش یدر صورت .12

 د.یه نمایفروشنده تسو

ان یرا ینرم افزار ها یبانیر از خدمات پشتیبه غ یو نرم افزار یدر قبال ارائه خدمات سخت افزار یچ گونه تعهدیفروشنده ه .13

 گردد . یافت میدر داریاز خر ین گونه خدمات مبالغ آن به صورت نقدیدار نداشته و در صورت ارائه ایس را به خریپرس

ستم یس یقابل نصب بر رو ینسخه ها ی)فقط برا یماه شمس 12خ قرارداد فروش به مدت یاز تار یبانیمدت قرار داد پشت .14

 بر اساس مدت زمان اعتبار کاربر خواهد بود. یستم ابریس ینسخه ها یبرا باشد.یم (یمشتر

 یبانید نرم افزار در طول دوره اعتبار پشتیار گذاشتن نسخ جدیدر اختو  ینرم افزار یشامل رفع خطاها یبانیتعهدات پشت .15

 دار است.یخر

مختلف  یروسهایستم به ویس یکاربران و آلودگ یوب حاصل از اشتباهات عمدینرم افزار فوق شامل ع یبانیتعهدات پشت .16

 باشد.ینم

ن بند فروشنده یت ایباشد و در صورت عدم رعا یم ییک حافظه جانب یبان از اطالعات به رویه پشتیدار موظف به تهیخر .17

افت یدر یكت برایت ارسال تیقابل یستم ابرین در سیهمچن اطالعات از دست رفته را ، ندارد. یابیباز یبرا ینیچگونه تضمیه

ت یقابل كال ،یراد یستم ابریل ساختار منحصربفرد در سیده است الزم بذکر است به دلیبان اطالعات فراهم گردیل پشتیفا

 )بازگشت به عقب( وجود ندارد. یاطالعات به زمان خاص یابیباز

انجام  داریستم خریموت به سیرا یو  ی،تماس تلفنwww.RayanPersis.com   ینترنتیت ایق ساینرم افزار از طر یبانیپشت .18

 شود. یم

س و درخواست یان پرسیرا یرکت داده پردازش یبانید واحد پشتیدار بنا به صالحدیدر محل کار خر یبانیانجام امور پشت .19

 رد.یپذ یاب و ذهاب انجام میا ینه هایبابت هز یافت وجه به صورت نقدیبا در یمشتر

ت یق سایشرکت از طر یبانیم با واحد پشتیارتباط مستق یت برقراریدار مسئولیدار به ارائه خدمات، خریاز خریدر صورت ن .20

ن صورت شرکت یر این شرکت را دارد در غیا یبانیواحد پشت موت بهیارائه را یو  یانبیپشت ی، شماره تماس هایبانیپشت

 نسبت به رفع مشكالت را ندارد. یچگونه تعهدیه

ست یبا یدار میر بوده و خریید رمز عبور قابل تغیو رمز عبور استفاده نما یست از نام کاربریبا یدار میت خریاستفاده از سا یبرا .21

 رد .یگ یش آمده به عهده نمیرا در قبال موارد پ یچ گونه تعهدین صورت فروشنده هیر اید. در غر دهییآن را تغ

مت مصوب یست با توجه به قیبا یدار می، خر یبانیدار به خدمات پشتیاز خریدر صورت ن یبانیان مدت قرارداد پشتیپس از پا .22

 د. یه نمایتسورا منعقد و مبلغ آن را با فروشنده  یبانید پشتیقراداد تمد

افت یدرشرکت  یو طبق تعرفه ها یدار به صورت نقدیارائه خدمات از خر ینه هایهز یبانید قرارداد پشتیدر صورت عدم تمد .24

 گردد. یم

 باشد.ینرم افزار موضوع قرارداد پس از عقد قرارداد، قابل برگشت نم .25

افت یکه اسناد در ینصورت و در صورتیر ایقدام الزم را بعمل آورد, در غگردد نسبت به پرداخت مبالغ قرارداد ایدار متعهد میخر .26

باشد  یر قابل برگشت میشده به فروشنده قابل وصول نباشد فروشنده ادامه ارائه خدمات را قطع کرده و مبالغ پرداخت شده غ

 رد.یرا پس بگ یابر ستمیا اکانت سیسنس نرم افزار  یو ال تواند بدون عودت وجه قفل ین فروشنده  میو همچن

ن حل و یصالح مورد اعتماد طرفیدو نفر کارشناس ذ یق داورین قرارداد، موضوع از طریا یدر صورت بروز اختالف در اجرا .27

 اقدام خواهد شد. یصالح قانونیق مراجع ذین صورت از طریر ایفصل خواهد شد و در غ

ط مندرج یاز شرا یص دهنده تخطیشود. فروشنده تنها تشخ یم سیق سرویط درج شده موجب تعلیک از شرایاز هر  ی. تخط28

 یدارد. زمان یخود محفوظ م یرا برا یس دهیا اجتناب از سرویو  یچ اخطار قبلیس بدون هیباشد. فروشنده حق قطع سرو یم

وع اقدام خواهد موض یا حقوقیو  یفن یکند نسبت به بررس یدا میط مندرج اطالع پیدار از شرایک خری یکه فروشنده از تخط

 یل بررسیدار به صورت موقت قطع گردد. پس از تكمیس خریاز ادامه تخلف سرو یریجلوگ ین زمان ممكن است برایکرد در ا



ن فروشنده در صورت یخواهد بود همچن یس خاطیا قطع سرویق ی، تعلیها فروشنده بسته به نوع تخلف مجاز به محدودساز

از نظر  ینجا به آن اشاره نشده باشد ولیکه در ا یدارد. هر گونه عمل یخود محفوظ م یز برایرا نمتخلف  یگرد قانونیلزوم حق پ

گردد.  یط خدمات محسوب میز تخلف از شرایسرورها خالف باشد ن یریا کشور محل قرارگیران یکشور ا ین جاریقوان

مانده ینه مدت باقیا هزیخسارت  یط خدمات تحت هر عنوان مانند ادعایز شرادار متخلف ایبه خر یچگونه وجهیفروشنده ه

از  یدار متخلف مسئول جبران خسارت وارده به فروشنده خواهد بود. قسمتین خریس پرداخت نخواهد نمود. همچنیسرو

 تخلفات عبارتند از :

ا دانلود سنتر یکه مصداق آپلودسنتر  ی، بصورتیریو تصو ی، صوت zip  ،rar  ،pdf یل هایامكان آپلود فا یستم ابریدر س –

 س مورد نظر بدون اطالع معلق خواهد شد.یر مجاز بوده و در صورت مشاهده سرویداشته باشد، غ

ت را ین وضعییتا تع یس بدون اخطار قبلین شده، حق قطع سروییس کاربر از حدود تعیفروشنده در صورت تجاوز منابع سرو –

ا کاهش یس توسط کاربر وین صورت، شرکت، پس از ارتقا سرویا به اطالع کاربر خواهد رساند. در اخواهد داشت و مراتب ر

 خواهد نمود. یس دهیمصرف، اقدام به ارائه سرو

ص ید به تشخیس تجاوز نمایستند از حد استاندارد سروین یریمنابع که قابل اندازه گ یكه کاربر در استفاده از برخیدر صورت –

 د را دارد.یف جدین تكلییس تا تعیت حق قطع سرو، شرکیبخش فن

سها واقامه دعوا وارائه اطالعات یفروشنده برطبق قانون موظف است در صورت برخورد با موارد مجرمانه نسبت به انسداد سرو –

 د.یااقدام نم یس متصل به دامنه خود را دارد به مراجع قضائیا در سرویس خود ویمجرمانه در سرو یکاربر که محتوا

و درخواست دستگاه  یروال قانون ین، مقررات و بطور کلیقوان یاجرا یفروشنده حق آشكار ساختن هرگونه اطالعات را برا –

 یا اطالعات را به صورت کلیا حذف هرگونه موارد یش، رد، ارسال یراین حق ویداند و همچن یم ی، ضروریو دولت ییقضا یها

 دارد. یخود محفوظ م یزمان براد فروشنده در هر یبه صالحد یا جزئی

تا  یس بدون اخطار قبلیدار، فروشنده حق قطع سرویستم توسط خریبوجود آمده در س یدر صورت سوء استفاده از خطاها –

 دار خواهد بود.یت را خواهد داشت و جبران خسارت بعهده خرین وضعییتع

 .ین المللیران و بیت ایرا یت حق کپیبدون رعا یاستفاده از نرم افزارها –

 گردد. یس ابریکه موجب اختالل در عملكرد سرو یا استفاده برنامه اینصب و –

exe , com , batبا پسوند  ییلهایمانند فا ییاجرا یلهایفا یا اجرایارسال  –  , vbs لها ین فایا –و امثالهم و در صورت وجود

 گردد ین برخورد مدار بر طبق قانویشود و با خر یدار حذف میخر یبدون اخطار از فضا

ت ین آمدن امنییا پای یکه موجب آلودگ ییا سورس هایروسها و یمخرب مانند انواع و یدار مجاز به استفاده از کدهایخر –

 باشد. یگردد نم یس ابریسرو

 .داران گرددیر خریگرفروشنده وساید یسهایر سرویس وسایکه موجب نفوذ به سرو یف نگارشیضع یاستفاده از برنامه ها –

 یداریس مورد خریسرو یا سهوا در فضایروس عمدا ویو یحاو یلهایوجود فا –

Iا یفروشنده و  یگزارش فن – DC ر قانون فروشنده.یباشد نسبت به انجام اعمال مغا یدر آن م یزبانیکه سرور م 

 باشد( ین قانون میمورد ا دار موظف به کسب اطالع کامل دریران )خریا یاسالم یجمهور یانه ایت قانون جرائم رایعدم رعا –

 داران گردد.یر خریا سایدار و یکه به هر شكل موجب اختالل در ارائه خدمات فروشنده به خر ییتهایانجام فعال –

 اشخاص ثالث. یستمهایا نفوذ در سیجاد اختالل و یس جهت ایاستفاده از سرو –

متخلف به  –ت از یو شكا یگرد قانونیروشنده حق پف ین مسائلیا شبكه. در صورت بروز چنیستم یت سیمختل کردن امن –

ا ی یشود: دسترس یل میا شبكه شامل موارد ذیستم یت سیاز اختالل در امن ییدارد. نمونه ها یرا محفوظ م یمراجع قانون

ک ی یریب پذیش آسیا آزمایجستجو، اسكن  یا شبكه، از جمله هر گونه تالش برایستم یر مجاز از داده ها، سیاستفاده غ

 یبه اطالعات نامه ها یدسترس یا شبكه، شامل: تالش برایزبان یا شبكه، مداخله در خدمات ارائه شده به هر کاربر، میستم یس

تها بدون مجوز از یا حذف اطالعات وب سایر و ییتغ یستم، تالش برایک سی یپر کردن فضا ی، تالش عامدانه برایكیالكترون

 …مالكان آنها و 

 ت بدون مجوز .یرا یونه داده تحت پوشش قانون کپقرار دادن هرگ –

 گرانید یر مجاز از عالئم تجاریاستفاده غ –

 گرانید یر مجاز از لوگو هایاستفاده غ –

 رانیا یانه ایم رایهرگونه تخلف از قانون جرا –



 ا کشوریاهانت به هر شخص، گروه، سازمان، قوم  –

 گرانیه دیب علیانتشار اکاذ –

 دکنندگان شودیب بازدیکه موجب فر یو هرگونه عامل ینترنتیا یها یکاله بردار –

HYIنه یفعال در زم یتهایسا – P یستم هرمیس یا دارایو 

 که سرورها در آن قرار دارد یران و کشوریا ین جاریر مجاز طبق قوانیا خدمات غیغ هرگونه کاال یا تبلیفروش  –

 ین المللیست بیشناخته شده ترور یگروهها یا حامیتبط مر یتهایسا –

مرتبط با  یداده ها یا هر عمل مشابه بر رویغ یش، انتقال، تبلی، ارسال، نماینگهدار یفروشنده برا یس هایاستفاده از سرو –

 به هر شكل. یمسائل جنس

دار یشده از فروشنده تماما بر عهده خر یداریخر ا متصل به دامنهیدار ویخر ۀن شدیس تامیدرج شده در سرو یت محتوایمسئول .29

 رد خواهد بود.یپذ یز انجام میکه توسط اشخاص ثالث ن یا مواردیت شامل موارد تخلف عمد وسهو وین مسئولیاست . ا

ده در وارد بر فروشن یوجزئ یکل یومعنو یماد ینه هایه خسارات وهزیجبران کل یانه ایت قانون جرائم رایدر صورت عدم رعا .30

 دار خواهد بود.یصالح بر عهده خریبه مراجع ذ یپاسخگوئ

سها واقامه دعوا وارائه اطالعات یفروشنده برطبق قانون موظف است در صورت برخورد با موارد مجرمانه نسبت به انسداد سرو .31

 د.یاقدام نما یه مراجع قضائس متصل به دامنه خود را دارد بیا در سرویس خود ویا عمل مجرمانه در سرویدار که محتوا یخر

د. درصورت عدم یت نمایران را رعایا یاسالم ین جمهوریط و ضوابط فروشنده و قوانیه مقررات، شرایدار موظف است که کلیخر .32

دار یدار را دارد و خریافت خسارت وارده از خریودر یگرد قانونیا دائم و پیس به صورت موقت یق سرویت، فروشنده حق تعلیرعا

مانده یام باقیا ایس ویبابت فسخ سرو یچ وجهین هیباشد همچن ینه وارده بر فروشنده میه خسارات وهزیظف به جبران کلمو

 دار متخلف، پرداخت نخواهد شد.یا خسارت وارده به خریس یسرو

داران فروشنده یخر ریست به حقوق سایبا ین میباشند همچن یه شده میس تهیداران مسئول عملكرد خود در رابطه با سرویخر .33

ا ناخواسته موجب اختالل در یکه به صورت خواسته  یدارانیس خریا قطع دائم سرویق یاحترام بگذارند. فروشنده حق تعل

 را نخواهد داشت یچ گونه اعتراضیدار حق هیدارد. ضمنا خر یخود محفوظ م یگردد را برا یداران میر خریس سایسرو

 یرسد، بندها یان میس به پایان سرویگردد که با پا یس برمیما به نحوه استفاده از سروین که مستقیر از آن دسته از قوانیبه غ .34

 فروشنده خواهد بود. یوحقوق ین عمومیت قوانیدار همواره موظف به رعاین پابرجا بوده وخریگر قوانید

س یفروشنده تنها مسئول ارائه سرو باشد و یدار میشده با خر یداریس خریح از سرویت عدم استفاده صحیه مسئولیکل .35

 باشد. یخود م یزبانیم یاعالم شده در بسته ها یاستاندارد و بر اساس تعهدات فن

 یسرورها یبررو یابر یا اختصاصیو  یستم اشتراکیوارد شده در س یتایبه د یو سرکش یس حق بررسیان پرسیشرکت را. 36

 یتایاز د یشخص یاز تخلف و نه بهره بردار یریصرفا جهت جلوگ ین سرکشیدارد . ا یخود محفوظ م یبرا باشدیشرکت م

 ت خواهد شد.یکامال رعا یاطالعات مشتر یت و محرمانگیو امن باشد یم یمشتر

 


