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    ابررايانه شيخ بهايي  سريعپردازش خدمات  قوانين استفاده از  
 ها مشخصات هويتي و نشاني  •

آدرس   گيرنده سرويس  -  و  شده  ارائه  اطالعات هويتي  كليه  كه  نمايد  مي  و  اذعان  تماس  وشماره  ها 
امثالهم صحيح بوده و مركز حق دارد هر زمان كه نياز به كنترل اين اطالعات داشته تصوير برابر  

در صورت ناقص و يا نادرست بودن اطالعات،  دريافت نمايد.    گيرنده سرويس اصل اين اطالعات را از  
 .اقدام نمايد   نسبت به تعليق سرويس   ، مركز حق دارد تا تكميل اطالعات صحيح و مستند 

با   -  مركز  مستند  ارتباطي  بالعكس   گيرنده سرويس روش  طريق ،  و  بود   از  خواهد  مركز    .ايميل 
و  تبعات  به  وارد بر    مسئوليتي نسبت  يافته  ا گيرنده سرويس خسارات  تغيير  تماس  اطالعات  ي كه 

 .خود را از طرق معتبر به اطالع مركز نرسانده است ندارد 
 مجاز نيست. تغيير مالكيت سرويس   - 

 ء، تمديد و هزينه مشخصات سرويس، ارتقا  •
ها و رويه عمومي مركز بر اساس استاندارد فني بين المللي و مصالح مركز تعريف شده و  سرويس  - 

موظف است بررسي    گيرنده سرويس   خاص غير قابل تفكيك و تغيير است و   ي گيرنده سرويس براي  
 .عمل آورده باشد ه  الزم خود را قبل از خريد سرويس ب 

درخواست  از سرويس  گيرنده  سرويس مركز مسئوليتي در قبال عدم تطابق با نياز و يا عدم استفاده   - 
و  ندارد   شده  شده  ارائه   .تحويل  سرويس  مغايرت  هرگونه  وجود  صورت  مشخصات  شده    در  با 

  زمان شروع از    دو روز كاري موظف است مراتب را حداكثر ظرف مدت  گيرنده  سرويس ،  درخواستي 
به مركز اعالم نموده و مركز موظف است مراتب اصالح را در اسرع وقت به عمل آورد در غير اين  

صرفاً  مركز  مسئوليت  اعالم    صورت،  تاريخ  از  پس  سرويس  اصالح  به  زمان    شده محدود  پايان  تا 
 .دهي افزايش نخواهد يافت زمان سرويس   باشد و مي   ثبت شده سرويس  

در    ء در صورت تمايل به ارتقا   گيرنده سرويس در صورت تغيير تعرفه درحين استفاده از سرويس،   - 
قيمت  رعايت  به  موظف  خود  فعلي  خدمات  سرويس  ليكن  بود.  خواهد  جديد  شده هاي  با    تاييد 

 .گردد قبلي تا پايان دوره آن ارائه مي   درخواست 
يا ساير خدماتي كه درهنگام استفاده از يك سرويس مورد    هزينه هاي كارشناسي نيروي فني و  - 

 . باشد گردد تابع تعرفه روز مي نياز واقع مي 
باالتر   اء ارتق   -  سرويس  به  سرويس  يك  نوع)    از  همان  بود انجام  قابل  (از  محاسبه    خواهد  روش  و 

شمار محاسبه  روز هزينه آن به اين صورت است كه ميزان استفاده كاربر از خدمات فعلي به صورت  
مي  كسر  وي  پرداختي  مبلغ  از  و  افزوده    نيز   ه د مان باقي   . شود شده  وي  حساب  اعتبار، به  عنوان  به 

  خواهد شد.  
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تنها در هنگام تمديد قابل انجام    و  شود تنزل داده نمي در حين سرويس    ارائه شده هاي  سرويس   - 
 .است 

داشت.  خواهد  با ثبت درخواست جديد و پرداخت مبلغ آن وجود  تمديد تاريخ يك سرويس  امكان   - 
سرويس  مي لذا  نياز  صورت  در  حداقل  گيرنده  جاري،    2بايست  سرويس  اتمام  از  پيش  كاري  روز 

همچنين مركز مسئوليتي در قبال نگهداري و ارائه    نسبت به ثبت درخواست جديد اقدام نمايد. 
 .گيرنده پس از تاريخ انقضا نخواهد داشت هاي سرويس اطالعات و داده 

 داري سرويس نگه  •
اي را  افزاري يا شبكه افزاري، نرم مركز براي بهبود كيفيت خدمات حق انجام تغييرات فني، سخت  - 

دهد  را تحت تاثير قرار مي   ارائه شده هاي ارائه شده دارد. در مورد تغييراتي كه سرويس  در سرويس 
  گيرنده سرويس رساني نمايد.  اطالع را    ، موارد روز قبل از اعمال تغييرات   دو   حداقل مركز موظف است  

 .موظف است خود را با اين تغييرات سازگار نمايد 
هاي فني وي  هرگاه به دليل موارد ضروري، مركز امكان اطالع رساني را از دست بدهد ويا فوريت  - 

  ضمناً   . نحوه تغييرات نخواهد داشت   رساني زمان و را ناچار به اين امر نمايد، مسئوليتي براي اطالع 
دهد تا درزمان مورد نياز در جهت بهبود سطح كيفي سرويس،  به مركز وكالت مي    گيرنده سرويس 

 .آن نمايد هاي جاري  سرويس افزاري روي  افزاري و نرم هاي سخت اقدام به انجام فعاليت 
 امنيت سرويس  •

كلي  -  طور  ساير   در   به  مانند  نيز  سريع  محاسبات  فضاي  در  شده  ارائه  فضاي  ها محيط   محيط  ي 
كه مركز تمام    ممكن است اطالعات استراق سمع شوند. به همين دليل ضمن آن   فناوري اطالعات 

نمايد،  تالش خود را براي ايجاد محيطي امن براي نگهداري و تبادل اطالعات به صورت محرمانه مي 
خواهد كه هميشه ارتباطات آنالين اينترنتي  ان مي گ گيرند سرويس با اين حال به منظور احتياط، از  

امن فرض نمايند. مركز هيچ گونه مسئوليتي در رابطه با امنيت تبادل اطالعات از شبكه  خود را نا  
 .پذيرد و سرورهاي خود، با جاهاي ديگر را نمي 

 .مركز با تدابير امنيتي خود مسئول حفظ امنيت پايه سرويس هاي خود مي باشد   - 
هاي مورد  ها ويا برنامه  applicationمركز مسئوليتي نسبت به ضعف ايمني ناشي ازنرم افزارها،    - 

 .ندارد   گيرنده سرويس استفاده  
سرويس    -  عبور  كلمه  گرفتن  اختيار  در  به  نسبت  مسئوليتي  توسط  گيرنده سرويس هاي  مركز   ،

 .اشخاص ثالث ندارد 
باشد  مي   ارائه شده افزارهاي موجود در سرويس  ها و نرم مركز موظف به رعايت محرمانگي كليه داده   - 

 .در اختيار اشخاص ثالث قرار نخواهد داد و همچنين آن را  
 موارد تخلف و تعليق سرويس  •
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- مركز تنها تشخيص .  شود تخطي از هر يك از شرايط درج شده در ذيل موجب تعليق سرويس مي  - 
مي د  مندرج  شرايط  از  تخطي  يا  هنده  و  قبلي  اخطار  هيچ  بدون  سرويس  قطع  حق  مركز  باشد. 

  گيرنده سرويس دارد. زماني كه مركز از تخطي يك  محفوظ مي دهي را براي خود  اجتناب از سرويس 
نسبت به بررسي فني و يا حقوقي موضوع اقدام خواهد    ، شرايط مندرج اطالع پيدا كند   نسبت به 

به صورت موقت    ارائه شده سرويس    ، در اين زمان ممكن است براي جلوگيري از ادامه تخلف   . كرد 
مركز بسته به نوع تخلف مجاز به محدودسازي، تعليق يا قطع  ها، قطع گردد. پس از تكميل بررسي 

اخذ   و  شكايت  قانوني  پيگرد  حق  لزوم،  صورت  در  مركز  همچنين  بود.  خواهد  خاطي  سرويس 
مي  محفوظ  خود  براي  نيز  را  متخلف  از  اين خسارت  در  كه  عملي  گونه  هر  اشاره  دارد.  آن  به  جا 

ن خالف باشد نيز تخلف از شرايط خدمات محسوب  نشده باشد ولي از نظر قوانين جاري كشور ايرا 
هيچ مي  مركز  به  گردد.  وجهي  عنوان    ي گيرنده سرويس گونه  هر  تحت  خدمات  شرايط  از  متخلف 

- سرويس مانند ادعاي خسارت يا هزينه مدت باقيمانده سرويس پرداخت نخواهد نمود. همچنين  
مركز   ، متخلف   ي گيرنده  به  وارده  معنوي  و  مادي  خسارات  كليه  جبران  مشتريان    و   مسئول  ساير 

 : مركز خواهد بود 
o  رايت ايران و بين المللي افزارهاي بدون رعايت حق كپي استفاده از نرم. 
o  اي كه موجب اختالل در عملكرد سرور گردد يا استفاده برنامه   نصب و . 
o  هايي كه  ها و يا سورس كدهاي مخرب مانند انواع ويروس مجاز به استفاده از    گيرنده سرويس

 .باشد موجب آلودگي يا پايين آمدن امنيت سرور گردد نمي 
o  برنامه از  و   ضعيف   نگارش   با   هاي استفاده  سرويس  به  نفوذ  موجب  سرويس   كه  هاي  ساير 

 .ان گردد گ گيرند سرويس ساير    ديگرمركز و 
o  ه تخصيص يافت در فضاي سرويس    ويا سهواً   هاي حاوي ويروس عمداً وجود فايل . 
o  رايانه جرائم  قانون  رعايت  ( عدم  ايران  اسالمي  جمهوري  كسب    گيرنده سرويس اي  به  موظف 

 اطالع كامل در مورد اين قانون مي باشد) 
o  و    گيرنده سرويس هايي كه به هر شكل موجب اختالل در ارائه خدمات مركز به  انجام فعاليت

 .گردد   ان گ گيرند سرويس يا ساير  
o  هاي اشخاص ثالث استفاده از سرويس جهت ايجاد اختالل و يا نفوذ در سيستم. 
o  عدم رعايت محدوده استفاده از منابع تخصيص يافته در هر سرويس. 
o   شبكه: در صورت بروز چنين مسائلي مركز حق پيگرد قانوني و  مختل كردن امنيت سيستم يا

امنيت   در  اختالل  از  هايي  نمونه  دارد.  مي  محفوظ  را  قانوني  مراجع  به  متخلف  از  شكايت 
ها، سيستم  سيستم يا شبكه شامل موارد ذيل مي شود: دسترسي يا استفاده غير مجاز از داده 

پذيري يك سيستم يا  اسكن يا آزمايش آسيب   يا شبكه، از جمله هر گونه تالش براي جستجو، 
شبكه، مداخله در خدمات ارائه شده به هر كاربر، ميزبان يا شبكه، شامل: تالش عامدانه براي  
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بدون مجوز    ساير كاربران پر كردن فضاي يك سيستم، تالش براي تغيير و يا حذف اطالعات  
 … ها و از مالكان آن 

o  كا سرويس  منابع  تجاوز  صورت  در  بدون  مركز  سرويس  قطع  حق  شده،  تعيين  حدود  از  ربر 
اطالع   به  را  مراتب  و  داشت  خواهد  را  وضعيت  تعيين  تا  قبلي  خواهد    گيرنده سرويس اخطار 

از   پس  صورت،  اين  در  توسط    اصالح رساند.  كننده سرويس  مصرف،   و   استفاده    مركز   كاهش 
 .دهي خواهد نمود سرويس   ادامه اقدام به  

o    گيري نيستند از حد  در استفاده از برخي منابع كه قابل اندازه   گيرنده سرويس در صورتي كه
مركز   نمايد،  تجاوز  سرويس  فني استاندارد  بخش  تشخيص  تعيين    ، به  تا  سرويس  قطع  حق 

 .تكليف جديد را دارد 
o  نگهداري يا انتشار  هاي مركز مي بايست در جهت مقاصد قانوني استفاده گردد. انتقال،  سرويس

مستقيماً  يا  باشد  اجرايي  قانون  هر  مخالف  كه  داده  يا  اطالعات  گونه  قانون    هر  از  تخلف  به 
به   محدود  (البته  باشد  زير  موارد  شامل  تواند  مي  مورد  اين  است.  ممنوع  كند  كمك  خاصي 

 )موارد زير نيست 
 .قرار دادن هرگونه داده تحت پوشش قانون كپي رايت بدون مجوز  ) 1
 .رگونه تخلف از قانون جرايم رايانه اي ايران ه  ) 2
 هاي اينترنتي برداري كاله  ) 3
 استخراج رمزارز  ) 4

است. اين مسئوليت شامل موارد تخلف    سرويس گيرنده تماما بر عهده  سرويس  مسئوليت محتواي   - 
 .يا مواردي كه توسط اشخاص ثالث نيز انجام مي پذيرد خواهد بود   سهو و   عمد و 

عدم    -  صورت  رايانه در  جرائم  قانون  ومعنوي    ، اي رعايت  مادي  هاي  وهزينه  خسارات  كليه  جبران 
 .خواهد بود   گيرنده سرويس كلي وجزئي وارد بر مركز در پاسخگوئي به مراجع ذي صالح، بر عهده  

ها  مركز برطبق قانون موظف است در صورت برخورد با موارد مجرمانه نسبت به انسداد سرويس   - 
و  دعوا  اقامه  اطالعات  ارا   و  گيرنده  ئه  به  سرويس  دارد  را  خود  سرويس  در  مجرمانه  محتواي  كه 

 .مراجع قضائي اقدام نمايد 
تهيه شده مي گ گيرند سرويس  -  با سرويس  همچنين مي ان مسئول عملكرد خود در رابطه  - باشند. 

ساير  ب  حقوق  به  دائم  گ گيرند سرويس ايست  قطع  يا  تعليق  حق  مركز  بگذارند.  احترام  مركز  ان 
ساير    ي سرويس  سرويس  در  اختالل  موجب  ناخواسته  يا  خواسته  صورت  به  ان  گ گيرند سرويس كه 

 . حق هيچ گونه اعتراضي را نخواهد داشت   گيرنده سرويس   و   دارد گردد را براي خود محفوظ مي مي 
مستقيماً   -  كه  قوانين  از  دسته  آن  از  غير  برمي   به  سرويس  از  استفاده  نحوه  پايان    و گردد  به  با 

مي  پايان  به  و   ، رسد سرويس  بوده  پابرجا  قوانين  ديگر  به    گيرنده سرويس   بندهاي  موظف  همواره 
 .رعايت قوانين عمومي وحقوقي مركز خواهد بود 
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 تعهدات مركز  •
را دارد. در خصوص    موضوع سرويس محاسبات سريع   محدوده دهي در  مركز تنها مسئوليت سرويس  - 

اينترنت   ارتباط  مانند  ديگر  موارد  و  راه   و گيرنده  سرويس اختالالت    ، افزارها نرم اندازي  مشكالت 
 .باشد مسئوليتي متوجه مركز نمي 

تنها مسئول    ، باشد و مركز مي   گيرنده سرويس هاي عدم استفاده صحيح از سرويس با  كليه مسئوليت   - 
 .باشد خود مي   سرويس هاي  تعهدات فني اعالم شده در بسته   مطابق با ارائه سرويس استاندارد و  

مركز مبني بر وجود عامل داخلي در مركز كه منجر به اختالل سرويس  تائيد واحد فني  در صورت   - 
باشد   جاري  0از ابتداي دوره از    اين اختالل در سرويس ، در صورتي كه ميزان تجمعي  شده  2  %

 . گردد مي   افزوده   سرويس   مدت   همان ميزان به   به   باشد،   بيشتر   دوره   كل 
 باشد. هفت روز هفته مي   ساعته و   24در مركز به صورت    از طريق ايميل   ارائه خدمات پشتيباني   - 
اداري  -  ساعات  تلفن   ها تماس   در  طريق  شد.   از  خواهد  داده  پاسخ  از    نيز  پشتيباني  طريق  خدمات 

 .گردد انجام مي   14الي    9تلفن در ساعات و روزهاي كاري از شنبه تا چهارشنبه از ساعت  
  ايميل هاي گارانتي و پشتيباني بايد از طريق  براي درخواست   گيرنده سرويس نحوه ارتباط مستند    - 

 .باشدكه زمان دقيق ارسال درخواست، زمان دقيق رسيدگي وهويت خريد مشخص باشد 
  زمان   از )  ساعت   24  ظرف (   سرعت   به   بايست مي   فني   و   پشتيباني   بخش   خدمات   از   رضايت   عدم  - 

 .گردد   اعالم   مديريت   دفتر   به   ايميل   طريق   از   وقوع 
 .با نياز مشتري ندارد   ارائه شده مركز مسئوليتي در قبال عدم تطابق سرويس   - 
و زمان نصب    ، مسووليتي ندارد گيرنده سرويس ي  مركز نسبت به نصب و عملياتي شدن نرم افزارها   - 

 .افزارها هم جزء كل زمان سرويس محاسبه شده است اندازي نرم و راه 
بارگذاري    -  به  نسبت  مسئوليتي  فضاي   (Upload) اطالعات مركز    download يا   و   سرويس در 

 .اطالعات به صورت رايگان، ندارد 
 .افزار به صورت رايگان ندارد مركز مسئوليتي نسبت به نصب نرم   - 
خود مسئول    وي ولي    ، در مسائل فني مي كند   گيرنده سرويس مركز تالش خود را جهت راهنمايي    - 

آشنائي   سرويس  فني  اطالعات  با  نحوه  است  آموزش  به  نسبت  مسئوليتي  مركز  و  باشد  داشته 
 .برداري صحيح از سرويس ندارد بهره 

سو  -  خاطر  به  مشكل  بروز  كه  صورتي  در  البته  و  بوده  سرور  فني  پشتيباني  مسئول  تنها    ء مركز 
 .اخذ خواهد شد   وي هزينه پشتيباني از    ، باشد   گيرنده سرويس عملكرد  

سخت   -  و  تجهيزات  مي ،  ها افزار مالك  حقي  مركز  بروز  موجب  سرور  اجاره  هزينه  پرداخت  و  باشد 
 . گردد نمي گيرنده  سرويس براي  
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موظف  گيرنده  سرويس   ، افزاري كه موجب عدم دسترسي به سرور شود در صورت بروز مشكل سخت   - 
افزار  موظف به تعويض سخت   ، به اعالم مورد به بخش پشتيباني مركز بوده و مركز پس از اطالع 

 .باشد صورت رايگان مي معيوب به  
براي    -  مسئوليتي  هيچ  كاربر اطالعات  داري  نگه مركز  شده  اتمام    ذخيره  از  نخواهد    سرويس پس 

 . داشت 
آن   -  وكنترل  سرويس  انقضا  زمان  از  اطالع  عهده  مسئوليت  بر    ، ليكن   . باشد مي   گيرنده سرويس ها 

سرويس  انقضاء  شده هاي  مركز  يادآوري    ، قبل   روز   1را    ارائه  وي  به  الكترونيك  پست  طريق  از 
عدم مي  و  يا   نمايد  و  را  گيرنده  سرويس دسترسي    دريافت  مسئوليتي  خود،  الكترونيكي  پست  به 

 .براي مركز ايجاد نخواهد كرد 
تشخيص   -  واعمال  جرائم  بررسي  مركز،  مطالبات  پرداخت  عدم  از  ناشي  سرويس  قطع  زمان  مدت 

 .گردد فزوده نمي دهي ا كارشناسي به مدت زمان سرويس 
بوده و همه    گيرنده سرويس ها با خود  ها و فايل به طور كلي مسئوليت تهيه نسخه پشتيبان از داده  - 

بايست پشتيبان كليه داده هاي مورد نياز خود را در جايي غير از تجهيزات  ان مي گ گيرند سرويس 
توانايي بازگرداندن اطالعات  و سرورهاي مركز نگهداري نمايند. در صورت بروز هر مشكل و عدم  

از آرشيو بكاپ، هيچ گونه اعتراضي مسموع نخواهد بود و مركز در اين زمينه هيچگونه مسئوليتي  
 .ندارد 

مانند   -  ماژور  فورس  موارد  هنگام  در  خود  تعهدات  انجام  عدم  برابر  در  مسئوليتي  گونه  هيچ  مركز 
اعتص  انفجار،  اجتماعي،  آشوب  شورش،  جنگ،  طبيعي،  دولتي بالياي  محدوديتهاي  و    ، اب،  تحريم 

را ندارد. با اين حال در صورت بروز چنين مواردي مركز تالش خود را براي  عدم امكان تبادل ارز  
تخطي   موجب  ماژور  فورس  موارد  از  يك  هر  بروز  نمايد.  مي  موارد  اين  اثرات  - سرويس كاهش 

 .ان از شرايط خدمات نخواهد شد گ گيرند 
ارائه    مسئول بوده و حق استفاده و   گيرنده سرويس اطالعات شخصي    مركز درقبال حفاظت كامل از  - 

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

ارائه مي شوند و هيچ گونه گارانتي صريح و ضمني شامل  خدمات مركز به همان شكلي كه هستند  - 
ضمناً آن  گردد.  نمي  قطعي،    ها  عدم  بودن،  عيب  بي  بودن،  نياز  مطابق  مانند  ضمانتي  گونه  هيچ 

و   سرويس   هاي ضمانت   همه .  شود   نمي   ارائه   … امنيت  مورد  در  شفاهي  و  كه  كتبي  مركز  هاي 
 باشند. ارائه شوند، فاقد اعتبار مي توسط كاركنان يا نمايندگان و يا سايرين  

پردازد. مركز تحت هيچ شرايطي  مركز هيچگونه خسارتي بابت عملكرد سرويس خود به هر نحو نمي  - 
 .ها روي سرور) نخواهد بود مسئول حوادث احتمالي (مانند از دست رفتن داده 


