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  مقدمه 

عضو شبكه ابررايانش ملي كشور جمهوري مقررات مربوط به ارائه خدمات پردازش سريع در مراكز    شامل  اين سند
نمايد. از تعهدات كاربران نسبت به مراكز و بالعكس را تعيين مياسالمي ايران مي باشد كه الزامات سطح پايه ارائه خدمات،  

  ها ملزم به رعايت آن خواهند بود.و كاربران آن  عضو  اين رو اين سند به عنوان مرجعي در نظر گرفته خواهد شد كه همه مراكز

ن است مواردي بيش ها، امكانات و شرايط خاص خود ممكهر يك از مراكز عضو بنا به سياست  الزم به ذكر است كه
با كاربر توافق نمايند.    خدمتبا كيفيت باالتر و سهولت استفاده كاربران به عنوان تفاهم سطح    خدماتاز اين را جهت ارائه  

نبايستي هيچ يك از بندهاي اين سند نقض شود و البته در صورتي كه نياز به حل اختالف مطابق با روش   نامهدر آن تفاهمليكن  
محتواي اين سند مالك عمل و تصميم  مندرج در اين جزييات توافق مذكور از   گيري خواهد بود.سند به وجود آيد، صرفاً 

  طريق پايگاه اينترنتي مراكز در دسترس كاربران قرار خواهد گرفت. 

توسط اعضاي محترم شوراي ابررايانش ملي مورد تصويب قرار گرفت و از اين   1401آذرماه    16اين سند در تاريخ  
  باشد.االجرا ميتاريخ الزم

  امضاء   دانشگاه/پژوهشگاه  سمت   نام و نام خانوادگي

  دانشگاه صنعتي اصفهان  رئيس مركز ابررايانش ملي شيخ بهايي  دكتر امير خورسندي
  

  حسين اسدي 
مدير مركز پردازش سريع دانشگاه 

  صنعتي شريف 
  دانشگاه صنعتي شريف 

  
مهدي اثني محمد 

  عشري اصفهاني 
  مدير فناوري اطالعات  

دانشگاه صنعتي خواجه 
  نصيرالدين طوسي

  

  محمود ممتازپور
نماينده دانشگاه صنعتي اميركبير در 

  شبكه ابررايانش 
  دانشگاه صنعتي اميركبير 

  

        

    



 

 

  تعاريف 

عتف  وزارت    يامور پژوهش  يبانيو پشت  تيدفتر حمابكه: شبكه ابررايانش ملي جمهوري اسالمي ايران كه زير نظر  ش •
مي فعاليت  بين مسئوليت  در  سنگين  محاسبات  و  سريع  پردازش  خدمات  به  مربوط  امور  هماهنگي  مسئوليت  و  كند 

و رعايت استانداردهاي الزم در مراكز عضو    چنين شبكه بر كيفيت ارائه خدماتهممراكز عضو را بر عهده دارد.   
 نظارت دارد. 

 باشد. دهنده خدمات پردازش سريع و محاسبات سنگين كه عضو شبكه ميمركز: يكي از مراكز ارائه •

به و    نمايدكاربر: شخص حقيقي يا حقوقي كه خدمت پردازش سريع و محاسبات سنگين را از يك مركز دريافت مي •
 . آن محسوب خواهد شدبردار عنوان تنها بهره

 : ها قابل مشاهده استعناوين آن ادامهكه در خدمات پردازش سريع و محاسبات سنگين  از  يكيخدمت:  •

o 1ي ماشين مجاز 

o 2سكوي محاسباتي 

o 3خوشه محاسباتي 

  :گردداي از منابع را به شرح زيرشامل ميهر خدمت مجموعه
o  :ها باشدو يا تركيب هر دو آن از انواع پردازنده مطابق فهرست زير ييكتواند ميپردازنده : 

 CPUتواند گردد. هسته ميها مشخص مياي از هسته: پردازنده محاسباتي كه بر اساس مجموعه
 ) باشد. 4نخ (هسته مجازي و يا   هسته حقيقييكي از انواع 

 GPU  پردازنده و ميزان فضاي حافظه در دسترس (با : پردازنده گرافيكي كه با دو مشخصه مدل
 گردد.واحد گيگابايت) معرفي مي

o حافظه اصلي سيستم يا  حافظه :RAM گردد. كه حجم آن با واحد گيگابايت مشخص مي 

o ذخيره ميفضاي  كه  سيستم  جانبي  حافظه  مكانيكي (سازي:  هارد  انواع  از  يكي  حافظه  HDDتواند  يا  و   (
SSD باشد. ها و يا تركيبي از آن 

  تواند در قالب يكي از  دو مدل زير ارائه گردد: هم چنين خدمت مي
o  اشتراكي: در اين مدل منابع ارائه شده به كاربر با ساير كاربران نيز به اشتراك گذاشته خواهد شد و در

 گرديد. به صورت تسهيم زماني ارائه مي خدمتواقع 

 
1 Virtual Machine 
2 Docker 
3 Cluster 
4 Thread 



 

 

o   در كل زمان ارائه   به كاربر مختص او خواهد بود واختصاصي: در اين مدل منابع تخصيص داده شده
 شود. به اشتراك گذاشته نمي  ر كاربرانبا ساي  خدمت

 

 هامشخصات هويتي و نشاني

صحيح بوده و مركز   ...شماره تماس و  ،  هاآدرس  به همراهنمايد كه كليه اطالعات هويتي ارائه شده  اذعان مي  كاربر •
در  دريافت نمايد.  كاربر  اين اطالعات را از    مستنداتباشد  حق دارد هر زمان كه نياز به كنترل اين اطالعات داشته  

يا نسبت به تعليق    ،مركز حق دارد تا تكميل اطالعات صحيح و مستندصورت ناقص و يا نادرست بودن اطالعات،  
 .اقدام نمايد توقف خدمت

خسارات   مركز مسئوليتي نسبت به تبعات و  .خواهد بودايميل    از طريق،  و بالعكسكاربر  ستند مركز با  روش ارتباطي م •
 .ندارداند كه اطالعات تماس تغيير يافته خود را از طرق معتبر به اطالع مركز نرسانده كاربرانيوارد بر 

 آدرس ايميل بومي استفاده نمايند. از  شود كاربرانتوصيه مي •

 جهت احراز هويت كاربران استفاده نمايند. داخلي هاي برخط شود مراكز از سامانهتوصيه مي •

 مجاز نيست. بدون اطالع مركز  خدمت بردار ازبهرهتغيير  •

  

 خدمت 

 تواند يكي از خدمات جاري ارائه شده در مركز را درخواست دهد. كاربر در هر زمان مي •

مشخص شده   كاملخدمت ارائه شده در مركز بايد بر اساس محتواي مندرج در بند مربوط به تعاريف، به صورت   •
 تا حد امكان شفافيت در تعريف خدمت را به كار بگيرند.  شبكه به مراكز اين است كهتوصيه  باشد.

 كيقابل تفك  ريخاص غ  كاربر  يشده و برا  فيو مصالح مركز تعر  يمركز بر اساس استاندارد فن  خدمات ارائه شده در   •
 .به عمل آورده باشددرخواست  دي الزم خود را قبل از خر يموظف است بررسكاربر است و   رييو تغ

شكل • همان  به  مركز  شده كه    يخدمات  م  اندتعريف  هيارائه  و  مطابق  ضمانتيگونه    چيشوند  كاربرمانند  نياز  با  ،  ت 
 شود. نمي ارائه  …و  پذيريآسيب ،يبودن، عدم قطع بيعيب

بر ممكن است به مدت طوالني در كار درخواستبندي مركز متغير خواهد بود و به اولويت بستهزمان شروع خدمت  •
 .صف اجرا بماند 

مشخصات تعريف مطابق    خدمتارائه    متعهد بهتنها    ،باشد و مركزمي  كاربربا    خدمتمسئوليت عدم استفاده صحيح از   •
 .باشدميشده 



 

 

زمان ارائه خدمت از لحظه تخصيص منابع كه به كاربر اطالع داده خواهد شد محاسبه شده و به صورت پيوسته تا پايان  •
 مدت مشخص شده ادامه خواهد يافت. 

 ندارد. در مدت زمان تعيين شده  شده تحويلخدمت  استفاده كاربر ازمركز مسئوليتي در قبال عدم  •

موظف است مراتب را حداكثر   كاربر، درخواستيبا مشخصات شده   ارائه خدمتدر صورت وجود هرگونه مغايرت  •
به مركز اعالم نموده و مركز موظف است مراتب اصالح را در   خدمت  زمان شروعاز    دو روز كاريظرف مدت  

شروع نمايد.  اسرع وقت به عمل آورد ، دام نمايدقاز زمان مذكور ادر صورتي كه كاربر پس    و خدمت را مجدداً 
  باشد ومي  ثبت شده  خدمتتا پايان زمان    شدهپس از تاريخ اعالم    خدمت محدود به اصالح    مسئوليت مركز صرفاً

 .افزايش نخواهد يافت ارائه خدمتزمان 

 تا پايان دوره جاري نخواهد داشت.  ارائه شده مركز تعهدي نسبت به تغيير مشخصات خدمت •

زمانتمديد  امكان   • وجود    خدمتيك    مدت  آن  مبلغ  پرداخت  و  جديد  درخواست  ثبت  اين داشت.  خواهد  با  به 
 جاري، نسبت به ثبت درخواست جديد اقدام نمايد.  خدمتپيش از اتمام    روز كاري  دوبايست حداقل  مي  منظوركاربر

 البته توصيه شبكه به مراكز اين است كه  .باشد مي  كاربرها بر عهده  وكنترل آن  خدمت  ء مسئوليت اطالع از زمان انقضا •
 .نماينديادآوري  كاربراز طريق پست الكترونيك به  مراتب را ارائه شده، خدماتانقضاء پيش از سررسيد زمان 

وليتي ئ، مسي سيستمافزارها مركز نسبت به نصب و عملياتي شدن نرم،  سكوي محاسباتيدر خدمات ماشين مجازي و   •
 .خواهد شدمحاسبه  خدمت ارائه شده به كاربرافزارها هم جزء كل زمان نرم اوليه  اندازيو زمان نصب و راه ندارد

افزارهاي مربوط به پردازش موازي مسئول است و  ي، مركز صرفاً در قبال زيرساخت و نرمتدر خدمات خوشه محاسبا •
 اشد. بافزارهاي سطح كاربر در تعهد مركز نميمشكالت مربوط به نرم

-نمي  كاربرموجب بروز حقي براي  خدمات  باشد و پرداخت هزينه  ، مركز مي كليه منابع ارائه شده در خدمتمالك   •
 . رددگ

 

  هاي خدمت هزينه

 گردد. مرتبط توسط مركز به كاربران اعالم مي هزينه خدمات بنا به مشخصات فني و شرايط •

اي را  نظارت دارد. ليكن هر مركز ممكن است خدمات توسعه يافتهشبكه بر تعرفه خدمات پايه ارائه شده در مراكز   •
جهت افزايش كيفيت و سهولت استفاده براي كاربران ارائه نمايد كه تعرفه آن توسط خود مركز تعيين و به كاربران  

 اعالم خواهد شد. 

از طريق   خدمتكاربر بايستي هزينه خدمت را به صورت پيش پرداخت در زمان ثبت درخواست و پيش از تخصيص   •
 روش تعيين شده توسط مركز بپردازد. 



 

 

ها و تسهيالت قابل پذيرش مركز استفاده  در صورتي كه كاربر براي پرداخت وجه يك خدمت بخواهد از تخفيف •
 به اطالع مركز برساند.  خدمتپيش از تخصيص  درخواست و د در زمان ثبتنمايد، اين كار را باي

چه كاربر و مركز براي تغيير مشخصات آن چنان،  يك خدمت جاريدرحين  خدمات مركز  در صورت تغيير تعرفه   •
بدون دريافت قبلي    تاييد شده. ليكن خدمات  هاي جديد مالك عمل قرار خواهند گرفتتوافق برسند، تعرفهبه    خدمت

 .گرددتا پايان دوره آن ارائه ميتر اضافهوجه 

هزينه   ،باشد  كاربر   استفاده ناصحيحمركز تنها مسئول پشتيباني فني سرور بوده و در صورتي كه بروز مشكل به خاطر   •
 .اخذ خواهد شد ويپشتيباني از 

 .افزار به صورت رايگان ندارد مركز مسئوليتي نسبت به نصب نرم •

با • به  نسبت  مسئوليتي  اطالعات مركز  فضاي   (Upload) رگذاري  (  يا  و  سازيذخيرهدر    ) Downloadدريافت 
 .اطالعات به صورت رايگان، ندارد

مركز مسئوليتي نسبت به تهيه نسخه پشتيبان از اطالعات كاربر در فضاي تخصيص يافته به خدمت به صورت رايگان  •
 ندارد. 

گردد تابع  مورد نياز واقع مي  خدمتيا ساير خدماتي كه درهنگام استفاده از يك    هاي كارشناسي نيروي فني وهزينه  •
 . باشدتعرفه روز مي

  
  محدوده مجاز استفاده از خدمت 

 .است الزامي كاربران  براي علمي و سايبري هايحوزه تمامي در ايران اسالمي جمهوري قوانين كليه رعايت •

موارد هر يك از    مشاهده  قراردهد.  يمورد بررس  يكاربران را بدون اطالع قبل  يهابرنامهي  مركز مجاز است نحوه اجرا •
باشد. زماني دهنده تخطي از شرايط مندرج ميمركز تنها تشخيص  و  سوب خواهد شدحتخلف مدرج شده در ذيل  

در اين    .نسبت به بررسي فني و يا حقوقي موضوع اقدام خواهد كرد   ، اطالع پيدا كند  كاربركه مركز از تخطي يك  
تخلف ادامه  از  جلوگيري  براي  است  ممكن  شده  خدمت  ،زمان  تكميل   ارائه  از  پس  گردد.  قطع  موقت  صورت  به 

خاطي خواهد بود. همچنين كاربر    خدمتم  ئداها، مركز بسته به نوع تخلف مجاز به محدودسازي، تعليق يا قطع  بررسي
قانونيم پيگرد  حق  لزوم،  صورت  در  مي  ،ركز  محفوظ  خود  براي  نيز  را  متخلف  از  خسارت  اخذ  و  دارد. شكايت 

و نيز پرداخت   كاربرانساير    و  مسئول جبران كليه خسارات مادي و معنوي وارده به مركز  ،متخلف  كاربرهمچنين  
 : خواهد بودجرايم قانوني 

o رعايت رايانه  مفاد  عدم  جرائم  ايران (قانون  اسالمي  جمهوري  در   كاربراي  كامل  اطالع  كسب  به  موظف 
 ) .مورد اين قانون مي باشد



 

 

o المللبينقوانين نيز ايران و  لفين بر اساس قوانين داخليمؤوق افزارهاي بدون رعايت حقاستفاده از نرم. 

o گردداي كه موجب اختالل در عملكرد سرور يا استفاده برنامه نصب و . 

o كه موجب آلودگي يا پايين آمدن امنيت   هاييبرنامهها و يا  استفاده از كدهاي مخرب مانند انواع ويروس
 .سرور گردد

o خدمت جاري موجب نفوذ به  هايي كه به هر شكل  انجام فعاليتو يا  ضعيف    نگارش  با  هاياستفاده از برنامه  
 .گرددها اختالل در آنو يا كاربران ساير به مركز خدمات جاري  يا و

o متبه خد تخصيص يافتهدر فضاي  يا سهواً و هاي حاوي ويروس عمداًوجود فايل 

o  هاي اشخاص ثالثجهت ايجاد اختالل و يا نفوذ در سيستم خدمتاستفاده از 

o  خدمت بهعدم رعايت محدوده استفاده از منابع تخصيص يافته 

o هر گونه تالش    و يا منابع،  هادسترسي يا استفاده غير مجاز از داده  مانند  مختل كردن امنيت سيستم يا شبكه
  ان كاربر  سايريا شبكه، مداخله در خدمات ارائه شده به    منابعپذيري  براي جستجو، اسكن يا آزمايش آسيب

،  يا  پهناي باند شبكه   خارج از فضاي خدمت  مربوط به منابع يا شبكه، تالش عامدانه براي پر كردن فضاي  
 … ها وآن برداران بهرهبدون مجوز از  ساير كاربرانش براي تغيير و يا حذف اطالعات تال

o  زمينه مخالف هر قانون اجرايي باشد يا    مستقيماً  كه  هاييداده  وانتقال، نگهداري يا انتشار هر گونه اطالعات
مالكيت   قوانينقرار دادن هرگونه داده تحت پوشش    از جملهكند    فراهمتخلف از قانون خاصي  را براي  
 .بدون مجوز معنوي

o  استخراج هر گونه رمزارز 

 . جا به آن اشاره نشده باشد ولي از نظر قوانين جاري كشور ايران خالف باشدهر گونه عملي كه در اين •

است. اين مسئوليت شامل موارد   كاربربر عهده    تماماً  موجود و هر گونه فعاليت در فضاي خدمتمسئوليت محتواي   •
 .پذيرد خواهد بوديا مواردي كه توسط اشخاص ثالث نيز انجام مي سهو و  ،تخلف عمد

ارائه   اقامه دعوا و  خدمات،مركز برطبق قانون موظف است در صورت برخورد با موارد مجرمانه نسبت به انسداد    •
 .خود دارد به مراجع قضائي اقدام نمايد فضاي خدمتكه محتواي مجرمانه در كاربري اطالعات 

  ،رسدبه پايان مي  زمان آنبا پايان    و گردد  برمي  خدمتبه نحوه استفاده از    به غير از آن دسته از قوانين كه مستقيماً •
 .ي مركز خواهد بودهمواره موظف به رعايت قوانين عمومي وحقوق كاربر بندهاي ديگر قوانين پابرجا بوده و

  
  
  



 

 

  هاي كاربران داده

كليه نسخه پشتيبان از  بايست  ميكاربران  بوده و همه    كاربرها با خود  به طور كلي مسئوليت تهيه نسخه پشتيبان از داده  •
مركز  را در جايي غير از تجهيزات و سرورهاي  هاي خود  اجراي برنامه  مربوط به  هاي ميانيدادهاطالعات مورد نياز و  

نمايند  نقطه  نگهداري  از  برنامه  اجراي  امكان ادامه  هرگونه اشكال،  بروز  صورت  در  داشته  تا  وجود  ي ذخيره شده، 
گونه مسئوليتي   در صورت بروز هر مشكل هيچ گونه اعتراضي مسموع نخواهد بود و مركز در اين زمينه هيچ  باشد.
 .ندارد

ها را  به اطالعات قرار گرفته روي سيستم  ءدر اثر اعتماد و اتكا  هاي واردهمركز تحت هيچ شرايطي مسئوليت خسارت  •
 پذيرد. نمي 

كاربر نبايد اطالعاتي را كه داراي حساسيت هستند بر روي فضاي خدمت ارائه شده قرار دهد و مركز در خصوص  •
 استفاده از اين اطالعات تعهدي ندارد.  سوء 

ممكن است استراق   ي فضاي فناوري اطالعاتهامحيط  ارائه شده در فضاي محاسبات سريع نيز مانند ساير  خدمات •
مركز هيچ گونه مسئوليتي در رابطه با امنيت    و  هميشه ارتباطات خود را نا امن فرض نمايند  لذا كاربران بايدسمع شوند.  

 .پذيردشبكه را نمي طريق تبادل اطالعات از

  .ندارد كاربرهاي مورد استفاده يا برنامه ناشي ازنرم افزارها و امنيتينسبت به ضعف  مركز مسئوليتي •
يا استفاده   ارائه به اشخاص ثالث و  مسئول بوده و حق استفاده و  كاربر  شخصي  قبال حفاظت كامل از اطالعات  مركز در •

اطالعات شخص مورد تقاضا را بنا بر ضرورت قانوني در   ،تنها در صورت دريافت حكم قضائي  تبليغاتي را ندارد و
 .اختيار مقام قضائي قرار خواهد داد

داده • كليه  محرمانگي  رعايت  به  كاربرها مركز موظف  شده  فضاي خدمتدر    ي  در مي  ارائه  را  آن  و همچنين  باشد 
دريافت حكم خلف كاربر و يا  پيگرد قانوني ناشي از تتنها در صورت  مركز    .اختيار اشخاص ثالث قرار نخواهد داد

 .را بنا بر ضرورت قانوني در اختيار مقام قضائي قرار خواهد داد هااين دادهقضائي 

  . نخواهد داشت خدمتپس از اتمام  ذخيره شده كاربراطالعات داري نگهمركز هيچ مسئوليتي براي  •

  

  تعهدات مركز/اطمينان قابليت

را دارد. در خصوص اختالالت و موارد ديگر    موضوع محاسبات سريع  محدودهدر  ارائه خدماتتنها مسئوليت مركز  •
 .باشدمسئوليتي متوجه مركز نمي  و مواردي از اين دست افزارهانرماندازي مشكالت راه ،كاربرمانند ارتباط اينترنت 

  .باشدخود مي خدماتمركز با تدابير امنيتي خود مسئول حفظ امنيت پايه  •
  .، توسط اشخاص ثالث نداردكاربر و فضاي خدمتمركز مسئوليتي نسبت به در اختيار گرفتن كلمه عبور  •



 

 

به بخش مشكل  موظف به اعالم    كاربر  ،شود  خدمتافزاري كه موجب عدم دسترسي به  در صورت بروز مشكل سخت •
  .باشدافزار معيوب به صورت رايگان ميموظف به تعويض سخت ،پشتيباني مركز بوده و مركز پس از اطالع

  شده باشد،   يجار  خدمتدر مركز كه منجر به اختالل    يبر وجود عامل داخل  يمبن  مركز  ي واحد فن  د يصورت تائ  در •
 خواهد  صورت  ريجدول ز  مطابق  كاربر  يبرا  اعتبار  جبران  ،ماه  كي   بازه  در  پذيري سيستمدسترسي  زانيم  اساس  بر

 . گرفت

پذيري دسترس  
 شده داده برگشت اعتبار زانيم

  يخدمت خوشه ا يمجاز نيخدمت ماش
  درصد  30  درصد 5  درصد  99كمتر از 
  درصد  60  درصد  40  درصد  95كمتر از 

 
  روز خواهد بود.  30حداكثر به اندازه  ،سال كياعتبار در مدت زمان  جبران  زانيم سقف* 
بازه    يريپذدسترس  زانيم  كه  يطيشرا  در*   از    كيدر  كمتر  كاربر    90ماه  باشد،    اعتبار   از   استفاده   يجا  بهدرصد 

وجه معادل سهم خدمت   ديا و مركز ب  دي نما   اقدامقرارداد    فسخ  به  نسبت  تواند يم  فوق،  جدول  در  شده  ين يبشيپ  يجبران
كاربر به    توسط(اين بند در شرايطي معتبر است كه وجه سرويس    ديمسترد نما   يرا به و  فوق   جدول  در  شده  نييتع

  شده باشد و اعتبارهاي تشويقي شامل اين بند نخواهد شد).  زيحساب مركز وار
 

ناشي از عدم پرداخت مطالبات مركز، بررسي جرائم واعمال تشخيص كارشناسي به مدت   خدمتمدت زمان قطع   •
 .گرددافزوده نمي خدمتزمان 

 پردازد.به هر نحو نمي خدمات ارائه شدهي بابت نقد  گونه خسارت مركز هيچ  •

  

  پشتيباني 

 تماس و نحوه ارائه خدمات پشتيباني خود را از طريق پايگاه اينترنتي به كاربران اعالم نمايد.  اطالعاتمركز بايد  •

بخش پشتيباني مركز موظف است پاسخ اوليه در رابطه با موارد مطرح شده از سوي كاربر كه مربوط به تعهدات مركز   •
 الم نمايد. روز كاري آماده و اع 1نسبت به خدمت ارائه شده است را حداكثر در مدت 

باشدكه   ايميل هاي گارانتي و پشتيباني بايد از طريق  براي درخواست  و بخش پشتيباني مركز  كاربرنحوه ارتباط مستند    •
 .مشخص باشد كاربرهويت  زمان دقيق ارسال درخواست، زمان دقيق رسيدگي و



 

 

الزم  ل است با اطالعات فني  خود مسئو  ويولي    ،كنددر مسائل فني مي  كاربرمركز تالش خود را جهت راهنمايي   •
 خدمت برداري صحيح از  آشنائي داشته باشد و مركز مسئوليتي نسبت به آموزش نحوه بهره   جهت استفاده از خدمات

 .ندارد

 طريق   از  وقوع  زمان  از)  ساعت   72  ظرف (  در اسرع وقت  بايستمي  فني   و  پشتيباني  بخش  خدمات  از  رضايت  عدم •
اما    .به شرايط ممكن است زمانبر باشد   . فرايند رسيدگي در اين مرحله بناگردد   اعالم  بخش پشتيباني مركز  به  ايميل

توصيه شبكه به مراكز اين است كه در اولين فرصت ممكن پاسخ خود را نسبت به موارد مطرح شده از سوي كاربر  
 اعالم نمايند.  

  

  خاص   شرايط

اي را  افزاري يا شبكهافزاري، نرمحق انجام تغييرات فني سختها سامانهداري  و نگهمركز براي بهبود كيفيت خدمات  •
 هاي ارائه شده دارد. در سرويس

-هاي سختزمان مورد نياز در جهت بهبود سطح كيفي، اقدام به انجام فعاليت  به مركز وكالت مي دهد تا دركاربر   •
 .آن نمايدجاري خدمات روي اي يا شبكه افزارينرم ،فزاريا

قبل از اعمال    ساعت  48  حداقلدهد مركز موظف است  را تحت تاثير قرار مي  ارائه شده  خدمتدر مورد تغييراتي كه   •
و مركز خسارتي در    موظف است خود را با اين تغييرات سازگار نمايد  كاربر  و  رساني نمايداطالعرا    ، مواردتغييرات

 پردازد. رابطه با توقف سرويس در اين شرايط به كاربر نمي

هاي فني وي را ناچار به اين امر هرگاه به دليل موارد ضروري، مركز امكان اطالع رساني را از دست بدهد ويا فوريت •
 .نحوه تغييرات نخواهد داشت رساني زمان ونمايد، مسئوليتي براي اطالع 

مركز هيچ گونه مسئوليتي در برابر عدم انجام تعهدات خود در هنگام موارد فورس ماژور مانند بالياي طبيعي، جنگ،  •
 را ندارد.  مواردي از اين دستتحريم و  ،هاي دولتيشورش، آشوب اجتماعي، انفجار، اعتصاب، محدوديت

 . از شرايط خدمات نخواهد شد  كاربرانبروز هر يك از موارد فورس ماژور موجب تخطي  •

  

  حل اختالف 

كاربر و مركز موظف به رعايت مفاد و انجام تعهدات مندرج در اين سند بوده و در صورت بروز اختالف، از طريق   •
 نمود. روال مشخصي كه مركز معرفي نموده است سعي در حل اين اختالف خواهند  



 

 

توانند ادعاي خود را با ارائه مستندات به دبيرخانه شبكه ارجاع چه اختالف پيش آمده حل نشد، طرفين دعوا ميچنان •
الطرفين به موارد مطرح شده رسيدگي خواهد عنوان مرجع حل اختالف مرضيبه    شبكه  دهند. كميته حل اختالف

 خواهد بود. االجراكميته براي طرفين الزمنمود و نظر نهايي اين 


