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 یمجاز یدر فضا یغاتیقرارداد ارائه خدمات تبل

 :آن هستند تیو ملزم به رعا رفتهیو شرط خود با توافقنامه حاضر را پذ دیق یسفارش، موافقت ب ثبت هرگونه از هر شیپ  یگرام انیاز مشتر کیهر 

 فی: تعارکیماده  

منطقه آزاد قشم به شماره  یاز اداره فرهنگ و ارشاد اسالم یبا مجوز رسم نیپاسارگاد نو غاتیو تبل یپاسارگاد: کانون آگه غاتی( کانون تبل۱ بند

شماره تلفن  و 7۹5۱۹۹۴۱77 یو کد پستباهنر، ساختمان نجار، طبقه اول، واحد دوم  ربلواقشم،  رهیبه آدرس هرمزگان، جز ۳۰۰۱۴۰۹۴پروانه 

 ۰۹۳5۴۸۸۴۴۸۰جو به شماره همراه  قتیحق یعل یآقا تیریبه مد ۰7۶۹۱۰۱۰۴۱۰

 pasargadmarketing.comبه آدرس  نترنتیا یپاسارگاد بر رو غاتیکانون تبل یرسم یپاسارگاد: تارنما غاتیکانون تبل سایتوب( ۲ بند

 پاسارگاد منتشر شده است. غاتیکانون تبل یرسم سایتوبپاسارگاد که شرح آن در  غاتیخدمات قابل ارائه توسط کانون تبل هی( خدمات: کل۳ بند

 پاسارگاد اقدام نموده است. غاتیکانون تبل سایتوبخود نسبت به ثبت نام در  یتیخدمات که با اطالعات هو ی( کارفرما: متقاض۴ بند

که منجر  شانیر ابه دستو ای میپاسارگاد توسط کارفرما به صورت مستق غاتیکانون تبل سایتوب( ثبت سفارش: اقدام به سفارش خدمات در 5 بند

 گردد. یکارفرما م یکاربر هیبه صدور صورتحساب در ناح

به شماره حساب   ایو    یتوسط درگاه بانک  میکارفرما به صورت مستق  یکاربر  هیسفارش: اقدام به پرداخت صورتحساب صادر شده در ناح  لی( تکم۶  بند

 پاسارگاد. غاتیکانون تبل سایتوبمندرج در 

از سفارش  لیخدمات که پس از تکم تیپاسارگاد بر اساس نوع و ماه غاتیسفارش: اطالعات خواسته شده توسط کانون تبل هی( اطالعات اول7 بند

 .کارفرما درخواست می شود

 ارائه خدمات مورد سفارش کارفرما توسط کانون تبلیغات پاسارگاد و دریافت تائید ایشان.خدمات:  لی( تحو۸ بند

اختالل در عملکرد خدمات ارائه شده، مغایر با تعاریف مندرج در توضیحات خدماتی که پیش از ثبت سفارش بر روی  ( مشکل فنی: هرگونه ۹بند 

 رسمی کانون تبلیغات پاسارگاد قابل مشاهده می باشد. سایتوب

 قرارداد  نیماده دو: طرف

 است. دهیپاسارگاد و کارفرما منعقد گرد غاتیکانون تبل نیماب یقرارداد ف نیا

 ماده سه: موضوع قرارداد

 پاسارگاد. غاتیتوسط کانون تبل یمجاز یدر فضا غاتیموضوع قرارداد عبارت است از ارائه خدمات تبل

 ماده چهار: مدت قرارداد

هر  یبوده که برا رییپاسارگاد متغ غاتیانون تبلک سایتوباز خدمات منتشر شده در  کیهر  حاتیشده در توض نیمدت قرارداد بسته به زمان مع

 گردد. یخدمت از زمان پرداخت صورتحساب همان خدمت توسط کارفرما محاسبه م
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 ماده پنج: مبلغ قرارداد

هر  یبوده که برا رییپاسارگاد متغ غاتیکانون تبل سایتوباز خدمات منتشر شده در  کیهر  حاتیشده در توض نیمبلغ قرارداد بسته به مبلغ مع

 ساعت پس از آن معتبر خواهد بود. ۲۴خدمت از زمان صدور صورتحساب تا 

 قرارداد  طیماده شش: شرا

از آن و کشف هرگونه   یناش  یو معنو  یماد  تیگردد، مسئول  یخدمات مرتبط با موضوع قرارداد بنا به سفارش کارفرما ارائه م  هی( از آنجا که کل۱  بند

 ونهگ چیخصوص ه نیپاسارگاد در ا غاتیبر عهده کارفرما بوده و کانون تبل یعمد ای یهرگونه سوء استفاده به هر نحو سهو ایو  یفساد احتمال

 نخواهد داشت. یتیمسئول

 .دیخدمات ارائه شده نام و اطالعات تماس خود را به هر نحوه، در هر قسمت و به هر تعداد درج نما  هیتواند در کل  یپاسارگاد م  غاتی( کانون تبل۲  بند

 نیماده هفت: تعهدات طرف

و  هیساعت ته ۴۸ظرف  تایجهت ارائه خدمات را نها پاسارگاد غاتیکانون تبل یاطالعات خواسته شده از سو هیگردد کل ی( کارفرما متعهد م۱ بند

 .دیارسال نما

 یساعت بررس ۴۸پاسارگاد حداکثر ظرف مدت  غاتیبودن ارائه خدمات توسط کانون تبل زیآم تیگردد پس از اعالم موفق ی( کارفرما متعهد م۲ بند

 خواهد شد. یصورت خدمات ارائه شده مورد قبول کارفرما تلق نیا ری. در غ دینظرات خود را اعالم نما هیالزم را به عمل آورده و کل یها

 هی صورت کل نیا رینموده و در غ  یخوددار ریبه غ  گانیارائه را ایفروش و  نیشده و همچن افتیخدمات در ریشود از تکث ی( کارفرما متعهد م۳ بند

 .دیپاسارگاد را تقبل نما غاتیه به کانون تبلوارد شد یو معنو یماد یانهایضرر و ز

ارائه   شانیسفارش داده شده انجام و در زمان مقرر به ا طیشود خدمات مورد درخواست کارفرما را با شرا یپاسارگاد متعهد م غاتی( کانون تبل۴ بند

 .دینما

 آموزش نحوه استفاده: هشتماده  

نحوه استفاده و مدیریت خدمات ارائه شده به کارفرمایان را به ایشان آموزش دهد که نوع محتوا، نحوه ارائه شود  یپاسارگاد متعهد م غاتیکانون تبل

و مدت زمان آموزش بر اساس ماهیت هر خدمت بسته به صالح دید کانون تبلیغات پاسارگاد متغیر می باشد و در صورت درخواست کارفرما نسبت 

 ا تکمیل آموزشهای ارائه شده هزینه آن جداگانه محاسبه و اعالم می گردد تا در صورت توافق طرفین نسبت به انجام آن اقدام گردد.به تکرار ی

 فنی و خدمات پس از فروش  پشتیبانی:  نهماده  

 خدمات پس از فروش شامل موارد زیر می باشد:پشتیبانی فنی و ( ۱بند 

 پاسارگاد غاتیکانون تبلفنی کارفرما مربوط به خدمات ارائه شده توسط  سواالترسیدگی و پاسخ به  •

 پاسارگاد غاتیکانون تبلرفع هرگونه مشکل فنی مربوط به خدمات ارائه شده توسط  •

 مداوم سیستم های نرم افزاری نسبت به آخرین نسخه منتشر شده آن  روزرسانیبه •

پس رایگان و  صورت به ،تا یک ماه پس از تکمیل سفارشفنی ارائه شده به کارفرما  خدماتاز کلیه شود  یپاسارگاد متعهد م غاتیکانون تبل( ۲بند 

 پشتیبانی نماید. اکارفرمتوسط  رسمی کانون تبلیغات پاسارگاد سایتوباز آن منوط به تهیه خدمات پشتیبانی مندرج در 
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محتوا )شامل قالب و افزونه  تیریمد ستمیس ماتیدر نرم افزار ارائه شده چه در سطح تنظ  رییشود از اعمال هرگونه تغ ی( کارفرما متعهد م۳بند 

 SSL یتینامه امن یگواه ،ینرم افزار، بانک اطالعات ی)هاست( نرم افزار )شامل سورس کدها یزبانیم سیآن( و چه در سرو ینصب شده بر رو یها

و خدمات   یفن  یبانیدر خصوص پشت  یگونه تعهد  چیپاسارگاد ه  غاتیصورت کانون تبل  نیا  ریدر غ   د؛ینما  یخوددار  دایعمدا اک  ایو...( به هر نحو سهوا  

 خواهد شد. یتلق یپاسارگاد ملغ غاتیکانون تبل یاز سو کطرفهیبه صورت پس از فروش پروژه فوق نداشته و خدمات فوق 

 : حل و فصل اختالفاتدهماده  

و حل و فصل  یریگیربط در شهرستان قشم پ  یمراجع ذ قیموضوع از طر ند،یمذاکره رفع نما قینتوانند موضوع اختالف را از طر نیطرف ههر گا

 خواهد شد.

 : نحوه مکاتبهیازدهماده  

 را خواهد داشت: یحکم مکاتبات رسم ریز یارتباط یاز راهها کیهر 

 نیاز طرف کیهر  ینامه مکتوب به آدرس پست ارسال •

 نیاز طرف کیهر  لیمیبه آدرس ا یکینامه الکترون ارسال •

 نیاز طرف کیهر  یپاسارگاد برا غاتیکانون تبل سایتوبدر  کتیت ارسال •

 راز داریو   ی: محرمانگدوازدهماده  

ثبت شده توسط کارفرما جزو اطالعات  یداده ها نیپاسارگاد و همچن غاتیخدمات ارائه شده توسط کانون تبل یفن اتیقرارداد، جزئ نیمفاد ا هیکل

 خواهد بود. یعمدا بر عهده طرف خاط ایآن به هر نحو سهوا  یافشا تیمسئول ،ییمحرمانه بوده و به جز با درخواست مراجع قضا

 هی: قوه قهرسیزدهماده  

فورس ماژور عبارت است از هر حادثه  طیباشند. شرا یتعهدات خود م تیبه جز موارد فورس ماژور ملزم به رعا یط یقرارداد در هر شرا نیا نیطرف

  گ چون جن  یخدمات ارائه شده به جز موارد تیرو با توجه به ماه نیتعهد باشد. از ا یاجتناب، که مانع اجرا رقابلیو غ  بینی پیش رقابلیغ  یخارج

 شامل خواهد بود. زی( را نیکیبه صورت توامان با هم )نه فقط  یالمللنیبو  یداخل نقوانی با انطباق لزوم …و یقحط ،یخارج ای یداخل یها

با  زیهاست و دامنه( ن یگردد )همچون سرور ها یم نیتام یخارج یشرکتها گریاز د یندگیاز خدمات که به صورت نما یبرخ یبرا گرید یسو از

 پاسارگاد نخواهد بود. غاتیمتوجه کانون تبل یتیمسئول ،یفعل هیرو رییحاکم، در صورت تغ کیپلماتید یها تیتوجه به محدود

 : تعداد صفحات، نسخ و مواد قراردادچهاردهماده  

در  آن نیطرفمنتشر شده که  https://pasargadmarketing.com/termsپاسارگاد به آدرس  غاتیکانون تبل یرسم سایتوبدر توافقنامه  نیا

 .اندرفته یپذاز هرگونه ثبت سفارش تماما  شیبه مفاد آن، آنرا کامال درک نموده و پ  یو عمل یو تعهد قلب تیو رضا تیکمال صحت عقل و درا
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 ۳نسخه: 

 ۰۴/۰۸/۱۳۹۸: روزرسانیبهآخرین تاریخ 


