
 

  شرايط استفاده از خدمات مركز داده پارس آنالين

  06/05/1395تاريخ آخرين بروزرساني: 

 پارس داده مركز خدمات از استفاده طيشرا" از است الزم نيآنال پارس داده مركز خدمات) يحقوق و يقيحق( انيمشتر  هيكل

  .دهند قرار خود رشيپذ و قبول مورد كامل طور به را مذكور طيشرا خدمات، نيا از استفاده از قبل و داشته يآگاه "نيآنال

و ...  اي  رايانه جرائم قانونشرايط استفاده از خدمات مركز داده پارس آنالين مبتني بر قوانين جمهوري اسالمي ايران از جمله 

گردآوري شده است. بديهي است همراه با تغييرات قوانين كشور، وضع و حذف قوانين جديد، اين شرايط مي تواند تغيير نمايد 

 در انتشارضمن  يقبل اطالع بدون و زمان هر درمتن شرايط را  يبندها فصول و رييتغ اياضافه  ،حذف حق نيآنال پارسلذا 

  .دارد يم محفوظ خود يبرا www.parsonline.com وبگاه

 داده مركز خدمات از استفاده طيشرا" رشيپذ منزله به انيمشتر پورتال در داده مركز خدمات افتيدر يبرا مشخصات ثبت

 از و نموده مطالعه كامل بطور را آن دنماي يم اقرار ط،يشرا نيا قبول و خود مشخصات ثبت با يمشتر و بوده "نيآنال پارس

 آورده عمل به را يكاف مطالعات مشخصات ثبت هنگام كه دينما يم دييتا نيهمچن و بوده مطلع جزئاً و كالً آن تيماه و مفاد

  .دينما استناد خود يآگاه عدم به تواند ينم خصوص نيا در و است

 

  تعاريف -اول فصل

  .نمايد مي سرويس هزينه پرداخت و خريد به اقدام حقوقي يا حقيقي فردي عنوان به كه شخصي :مشترك 1-1

 . شود مي اتالق پارس توسط شده ارائه خدمات كليه به: سرويس 1-2

 آن طريق از و دارد »كاربري حساب« آن در مشترك زيرمجموعه وبسايت پارس مي باشد كه وبگاهي: پورتال مشتريان 1-3

 مشترك، پذيرش يا عدم پذيرش  مشخصات شخصي مشاهده و مديريت نمايد. را خود هاي سرويس فهرست تواند مي

نيز  يكديگر با طرفين الكترونيكي مكاتبات و دريافتي يا ارسالي هاي درخواستهاي مبتني بر تيكت شرايط قرارداد و كليه

         در اين وبگاه ثبت مي گردد.

 آگاه كامال مشترك كه  نحوي به ها قيمت و ها محدوديت ها، ويژگي با همراه ارائه قابل هاي سرويس كامل فهرست:  ها تعرفه 1-4

 گردد.

 .باشد آن دريافت موافق گيرنده اينكه بدون گروهي يا تكي ايميل ارسال: Spamيا  هرزنامه 1-5

1-6 SpamCopآدرس  طريق از كه هرزنامه با مقابله و شناسائي سايت : وبSpamcop.net باشد. مي دسترس قابل 

 Internet Data Center اينترنت اي داده خدمات مركز: IDCديتاسنتر يا  1-7

 خدمات ساير انجام  اعالم يا و شده خريداري هاي سرويس از استفاده جهت عبور كلمه يا  شناسه ارائه: سرويس تحويل 1-8

                      .پارس و مشترك بين قرارداد يا فاكتور براساس

         .)گيگابايت حسب بر( كنند مي دهي سرويس   مشترك به كه سرورهايي يا سرور اصلي حافظه ميزان : RAM منابع 1-9

              .كند مي  دهي  سرويس شتركم به كه سرورهايي يا سرورمجموع توان پردازش  : CPU منابع 1-10



 

اختصاص داده شده  مشترك هاي فايل ي كليه ذخيره براي كه فضايي ميزان: Storageذخيره سازي اطالعات يا  فضاي 1-11

             است.

 .ثانيه بر مگابيت حسب بريا سرورهاي مشترك  سروراطالعات  تبادلظرفيت : Bandwidth يا باند پهناي 1-12

بر حسب  تجمعي صورت بهسرور يا سرورهاي مشترك  (ارسال و دريافت) اطالعات تبادل ميزان: مصرفي رافيكت 1-13

               .روز 30 دريا ترابايت  گيگابايت

 .دنيا از مختلف نقطه 2 حداقل در اينترنت شبكه در سرور عمومي بودن دسترس در: سرور در دسترس بودن 1-14

1-15 Uptime :قرارداد مدت كل به باشند از شبكه اينترنت قابل دسترس    مشتركسرور يا سرورهاي  كه زماني ميزان نسبت 

و يا به  قرارداد اين بندهاي رعايت عدم دليل به ها سرويس از برخي يا سايت  وب كه صورتي در درصد، به دهي سرويس

 تعليق حالت به علت مشكالت ناشي از نگهداري و مديريت مشترك و بطور كلي به هر علت خارج از حيطه كنترل پارس

                         .شود نمي محاسبه زمان  اين در درآيند

 يبرا شبكه ماتيتنظ صحت ،يمجاز سرور با مرتبط افزار سخت بودن دسترس از نانياطم حصول شامل: يبانيپشت 1-16

          .باشد يم يمجاز سرور تيريمد ستميس عملكرد صحت و يا شبكه ارتباط

  

                  هويت: دوم فصل

 به 10101959981 يمل شناسه و بومهن 375 شماره به شده ثبت) خاص يسهام( نيل پارسان شركت: پارس هويت 2-1

و آدرس وبگاه  1564963881 يكدپست س،يپرد يفناور پارك بومهن، ينشان به و فاتح عبداله يآقا يندگينما و تيريمد

www.parsonline.com. 

 اطالعات بانك در   و مشتريان پورتال در وي مشخصات كه است حقوقي يا حقيقي شخصي مشترك: مشترك هويت 2-2

                                             .شود مي   مديريت ويكاربري  حساب تحت شده خريداري هاي سرويس و دارد وجود پارس مشتركان

 اين. گردد مي معرفي  مشتريان پورتال در االختيار تام نماينده نفر يك حقوقي، هويت با مشتركان مورد در: حقوقي مشترك 2-3

 در جديد نماينده كتبي اعالم وظيفه. دارد   تام اختيار حقوقي شخص خود همانند شده تهيه سرويس به نسبت نماينده

 و مالكيتي عملكرد و حقوق به نسبت مسئوليتي كتبي اعالم دريافت   عدم صورت در پارس و بوده مشترك عهده بر آينده

                                                                                  .داشت   نخواهد مشترك مسئوليتي

 شناسنامه، كپي شامل   خود هويتي اطالعات ارائه به موظف مشتركان كليه ،مشتركان قانوني حقوق حفظ براي :مدارك 2-4

 هنگام در پارس، كه صورتي در. باشند مي پورتال مشتريان در خود صحيح و همراه ثابت شماره ثبت و ملي كارت كپي

 دريافت حق آن   از پس ننمايد مدارك اين كنترل و دريافت به اقدام امور، تسريع و تسهيل جهت به و خريد فرآيند   تكميل

 لغو مشترك مالكيتي حقوق پارس، به   مقرر زمان در مدارك ارائه عدم با و بوده محفوظ پارس براي همواره مدارك اين

 در مسئوليتي پارس. بود خواهد مشترك عهده بر مستقيما   اطالعات ناصحيح اعالم عواقب ضمنا شود، مي محسوب شده

                                                                                                                          .ندارد آنها نمايندگان و  مشتركان امضاي صحت كنترل قبال

 و بوده صحيح  آن امثال و ها تماس شماره ها، آدرس شده، ارائه هويتي اطالعات كليه فرض پيش بصورت: مدارك صحت 2-5

 اين كنترل به نياز كه زمان   هر دارد حق پارس. كوشد مي مشتريان پورتال در ها آن داشتن نگه بروز در همواره مشترك



 

 تكميل تا دارد حق پارس همچنين  .نمايد دريافت مشترك از را اطالعات اين اصل برابر تصوير باشد  داشته اطالعات

                                         .نمايد اقدام سرويس تعليق به نسبت مستند و صحيح اطالعات

 به هريك   مشترك نماينده يا و مشترك عهده بر آن، با مرتبط حقوق و ها مسئوليت كليه و سرويس مالكيت: مالكيت 2-6

           .باشد مي تنهائي

              هم با طرفين ارتباط نحوه:  سوم فصل

 حساب طريق از كه پشتيباني   پورتال هاي تيكت به پاسخ و مشترك ايميل آدرس: مشترك با پارس مستند ارتباطي روش 3-1

         است. شده ثبت مشتريان پورتال در ويكاربري 

 و نامه ارسال يا و تيكت پيگيري   شماره دريافت با مشتريان پورتال در تيكت ثبت پارس، با مشترك مستند ارتباطي روش 3-2

         .پارس بهاخذ تاييديه كتبي تحويل نامه 

 پارس اطالع به و داده تغيير را خود تماس اطالعات كه مشتركي به وارده خسارات و تبعات به نسبت مسئوليتي پارس 3-3

  .ندارد است  نرسانده

  

  تغييرات: چهارم فصل

 قابل هاي سرويس بر ناظر المللي بين قوانين ساير و است ايران اسالمي جمهوري قوانين تابع پارس قوانين: قوانين تغييرات 4-1

 تغييرات حق پارس دارند، تغيير امكان ماهانه و آنالين طور به دنيا سطح در قوانين اين كه آنجايي از. باشد مي پارس ارائه

 وب در »خدمات از استفاده شرايط« صفحه طريق از شده روز به قوانين نسخه و داند مي محفوظ خود بر را قوانين در آتي

 احتمالي تغييرات درخصوص رساني اطالع به نسبت مسئوليتي پارس ضمنا. بود خواهد عموم دسترس در پارس سايت

 .نمايد كنترل عندالزوم را موارد بايست مي ومشترك نداشته

 تعرفه تغييرات 4-2

 خود فعلي سرويس در ارتقا به تمايل صورت در مشترك سرويس، از استفاده درحين تعرفه تغيير صورت در 1- 4-2

 .بود خواهد جديد هاي قيمت رعايت به موظف

 شده خريداري ي اوليه سرويس يك از استفاده درهنگام كه خدماتي ساير يا و فني نيروي كارشناسي هاي هزينه 2- 4-2

 .باشد مي مشترك جديد درخواست روز ي تعرفه تابع گردد مي واقع نياز مورد

 از باقيماندهروزها و منابع  نسبت به سرويس دو هزينه تفاضل معادل باالتر سرويس به سرويس يك ازء ارتقاهزينه  3- 4-2

 .گردد مي محاسبه پارس پرسنل توسط يا و مشتريان پورتال توسط خودكار صورت به كه باشد مي سرويس

 درخواست به و جديد دوره ابتداي در تنها CPUو  RAMشامل  مشترك ميزان منابع در حال استفاده 4- 4-2

و پس از بررسي و تاييد بخش فني و سپس بخش فروش و قراردادهاي پارس قابل كاهش مي باشد.  مشترك

 به هيچ وجه قابل كاهش نمي باشد. Storage اي اطالعات يساز رهيذخ يفضا

 پيش اينكه مگر باشد مي آن از تبعيت به موظف مشترك و شده منعكس سايت وب طريق از تعرفه تغييرات 5- 4-2

  .است  گشته صادر وي براي تعرفه تغييرات از قبل كه باشد داشته اختيار در داري مهلت فاكتور



 

 در. دارد شده ارائه هاي سرويس در را اي شبكه يا افزاري نرم افزاري، سخت فني، تغييرات انجام حق پارس: فني تغييرات 4-3

 اعمال از قبل ماه يك تا روز يك از است موظف پارس دهد مي قرار تاثير تحت را مشترك سرويس كه تغييراتي مورد

. نمايد رساني اطالع مشتركان Email آدرس به نامه خبر ارسال يا و مشتريان پورتال پارس، سايت وب طريق از تغييرات،

 از را رساني اطالع امكان ضروري، موارد دليل به هرگاه پارس. نمايد سازگار تغييرات اين با را خود است موظف مشترك

 تغييرات نحوه و زمان رساني اطالع براي مسئوليتي نمايد تغييرات اعمال به ناچار را وي فني، هاي فوريت يا و بدهد دست

 به اقدام سرويس كيفي سطح بهبود جهت در نياز مورد زمان در تا دهد مي وكالت پارس به مشترك ضمنا. داشت نخواهد

 استفاده مشترك نمايد.منابع تحت  روي افزاري نرم و افزاري سخت هاي فعاليت انجام

 درخواست تيكت ارسال يا و وي نماينده يا مشترك كتبي درخواست طريق از سرويس مالكيت تغييرات: مالكيت تغييرات 4-4

 .گردد مي انجام مشتريان پورتال در كاربري حساب در موجود ايميل آدرس طريق از مذكور

 وي هويت احراز جهت را مالكيت تغيير متقاضي شناسايي مدارك دارد حق خود مشتركان حقوق حفظ راستاي در پارس 4-5

 .دارد دريافت سرويس مالك مشخصات با انطباق و

 يك مالكيت تغيير براي اقدامي است، نكرده پيدا مشكوك موارد مورد در كافي اطالعات كه زماني تا تواند مي پارس 4-6

 .ندهد صورت سرويس

  

  خدمات تحويل: پنجم فصل

 سرويس تحويل روش 5-1

 طريق از مراتب شده، خريداري سرويس شدن تحويل ي آماده ومشترك  توسط سفارش مبلغ پرداخت از پس 1- 5-1

 دسترسي عدم. شود مي داده اطالع مشترك به سرويس، ي ارائه ي برگه يا و مشتريان پورتال در مندرج ايميل

 .گردد نمي سرويس تحويل مانع ايميل آدرس به مشترك

 تواند مي حداكثر ننمايد دريافت را مذكور ايميل »تحويل زمان حداكثر« زماني ي بازه در كه صورتي در مشترك 2- 5-1

 .نمايد اعالم پارس به را مراتب مجاز، تحويل زمان پايان از پس روز 2 تا

 به مجاز پارس نشود، انجام آن مقرر زمان در تحويل كه هايي محدوديت يا و فني ويژه شرايط بروز صورت در 3- 5-1

 .بود خواهد مشترك با توافق انجام يا برابر 2 تا سرويس تحويل زمان افزايش

 زمان حداكثر برابر 2 شدن سپري از قبل تا را نشده تحويل شده خريداري سرويس لغو درخواست حق مشترك 4- 5-1

 تحويل، عدم صورت در باشد روز 7 تحويل زمان چنانچه مثال عنوان به. داشت نخواهد سرويس آن مجاز تحويل

 .باشد نمي خود پرداختي وجه دريافت و خريد از انصراف به مجاز روز 14 تا مشترك

 .ندارد شده وتحويل شده خريداري سرويس از مشترك استفاده عدم قبال در مسئوليتي پارس 5- 5-1

 تحويل زمان حداكثر 5-2

 حاالت بدترين فرض با و كشور عمومي شرايط به عنايت با كه پارس هاي سرويس براي تحويل زمان حداكثر 1- 5-2

  روز تعيين گردد. 10تا  است ممكن

 در امضا با كتبي اعالم به موظف مشتري شده، تعريف زمان حداكثر محدوده در سفارش انجام عدم صورت در 2- 5-2

 .باشد مي ارسال رسيد دريافت و پارسنامه به  ذيل



 

 موظف مشترك سرويس، مشخصات با مشترك به شده ارائه سرويس مغايرت هرگونه وجود صورت در: سفارش با تطابق 5-3

 در را اصالح مراتب است موظف پارس و نموده اعالم پارس به فاكتور تاريخ از هفته يك مدت ظرف حداكثر را مراتب است

 و مشترك اعالم تاريخ از پس سرويس اصالح به محدود صرفا پارس مسئوليت صورت اين غير در آورد عمل به وقت اسرع

 .يافت نخواهد افزايشي دهي سرويس زمان و باشد مي فاكتور در سرويس زمان پايان تا فقط

  

  محرمانگي و امنيت: ششم فصل

 تلفن و دورنگار پست، مانند ارتباطي هاي محيط ساير مشابه حفظ امنيت در اينترنت محيطحفظ امنيت در  كلي طور به 1- 6

 ضمن دليل همين به. شوند سمع استراق اطالعات است ممكن ها محيط اين كليه در. محرمانه است اطالعات انتقال براي

 با نمايد، مي محرمانه صورت به اطالعات تبادل و نگهداري براي امن محيطي ايجاد براي را خود تالش تمام پارس كه آن

 پارس. نمايند فرض ناامن را خود اينترنتي آنالين ارتباطات هميشه كه خواهد مي مشتركان از احتياط جانب از حال اين

 .پذيرد نميمشترك  اطالعات تبادل امنيت با رابطه در مسئوليتي گونه هيچ

 تا باشديم خود هاي داده از بانيپشت نسخه هيته به موظف مشترك مشترك، اطالعات به پارس يدسترس عدم به توجه با 2- 6

 قرار اطالعات يابيباز مرجع ،مشترك توسط شده هيته بانيپشت نسخه (Disaster Recovery) يضرور مواقع در

 .رديبگ

 مانند مشترك استفاده مورد هاي برنامه يا و هاApplication افزارها، نرم از ناشي ايمني ضعف به نسبت مسئوليتي پارس 3- 6

 .ندارد ها، آن امثال و محتوا مديريت و وبالگ هاي سيستم ها، پورتال به محدود نه و

 .ندارد خود سرورهاي و مشترك بين ها داده تبادل امنيت به نسبت مسئوليتي پارس 4- 6

 .ندارد ثالث اشخاص توسط مشترك، هاي سرويس عبور كلمه گرفتن اختيار در به نسبت مسئوليتي پارس 5- 6

 پارس رو اين از دهد مي انجام مشتركان آنالين حساب براي ممكن امنيت سطح باالترين حصول براي را خود تالش پارس 6- 6

 .ندارد مسووليتي باشد مي خود حساب امنيت نگهداري لحاظ از مشترك مسئوليت حيطه در كه اموري به نسبت

مشترك  دليل هر به كه صورتي در و داده تغيير اي دوره صورت به را خود رمزهايمشترك  كه كند مي اكيد توصيه پارس 7- 6

  ر مي باشد.اد موظف به تغيير رمز در پايان كده  قرار پارس اختيار در پشتيباني انجام براي را خود رمز

  

  قضاوت مرجع: هفتم فصل

 دوستانه مذاكرات قيطر از نمود خواهند يسع ابتدا نيطرف قرارداد، ياجرا نحوه اي و ريتفس و ريتعب در اختالف بروز صورت در

 به كه باشد يم مختار و مجاز نيطرف از كي هر توافق، حصول عدم صورت در. ندينما اقدام اختالف فصل و حل به نسبت

  .ندينما مراجعه رانيا ياسالم يجمهور يقانون مراجع

  

   



 

  مشترك غيرمجاز فعاليتهاي: هشتم فصل

 شرايط از تخطي دهنده تشخيص تنها پارس. شود مي سرويس تعليق موجب ذيل در شده درج شرايط از يك هر از تخطي 8-1

 را غرامت و پول بازگشت بدون دهي سرويس از اجتناب يا و قبلي اخطار هيچ بدون سرويس قطع حق و باشد مي مندرج

 بررسي به نسبت كند مي پيدا اطالع مندرج شرايط از مشترك يك اشتباه از پارس كه زماني. دارد مي محفوظ خود براي

 به مشترك سرويس تخلف، ادامه از جلوگيري براي است ممكن زمان اين در كرد خواهد اقدام موضوع حقوقي يا و فني

 سرويس قطع يا تعليق محدودسازي، به مجاز تخلف نوع به بسته پارس ها، بررسي تكميل از پس. گردد قطع موقت صورت

 گونه هر. دارد مي محفوظ خود براي نيز را متخلف قانوني پيگرد حق لزوم، صورت در پارس همچنين.  بود خواهد خاطي

 خالف سرورها قرارگيري محل كشور يا ايران كشور جاري قوانين نظر از ولي باشد نشده اشاره آن به اينجا در كه عملي

 هر تحت خدمات از استفاده شرايط كه مشتركي به وجهي گونه هيچ پارس. گردد مي محسوب شرايط، از تخلف نيز باشد

 مشترك همچنين. نمود نخواهد پرداخت وجه عودت يا و سرويس باقيمانده مدت هزينه خسارت، ادعاي مانند عنوان

 تنها ليست اين است، آمده زير در غيرمجاز فعاليتهاي از ليستي .بود خواهد پارس به وارده خسارت جبران مسئول متخلف

 :بود نخواهد ليست اين به محدود غيرمجاز فعاليتهاي و بوده نمونه بصورت

 .جهان و ايران در CopyRight به موسوم معنوي حقوق رعايت بدون افزارهاي نرم از استفاده 1- 8-1

 .گردد و منابع پارس شبكه عملكرد در اختالل موجب كه اي برنامه استفاده ويا نصب 2- 8-1

 ها فايل اين وجود صورت در كه امثالهم، و exe ،com ،bat ،vbs پسوند با اجرايي هاي فايل اجراي يا ارسال 3- 8-1

 .گردد مي برخورد قانون طبق بر مشترك با و شود مي حذف مشترك فضاي از اخطار بدون

 پايين يا آلودگي موجب كه هايي سورس يا و ها ويروس انواع مانند مخرب كدهاي از استفاده به مجاز شتركم 4- 8-1

 .باشد نمي گردد سرور يا سرورها و شبكه پارس امنيت آمدن

 .گردد مشتركان ديگر هاي سرويس ساير و سرويس به نفوذ موجب كه نگارشي ضعيف هاي برنامه از استفاده 5- 8-1

 .شده خريداري سرويس فضاي در سهوا، يا عمدا ويروس، حاوي هاي فايل جودو 6- 8-1

 محل ديتاسنتر مشابه، هاي سايت يا Spamcop گزارش مالك،( سهوا، يا عمدا ،(Spam) هرزنامه ارسال 7- 8-1

 استفاده ثالثي دهنده سرويس ميلِ سرويس از اگر حتي) باشد مي پارس فني تيم بررسي يا و سرور قرارگيري

 .باشد  شده

 مي مجاز دقيقه 10 در ايميل 20 و روز در ايميل 1000 حداكثر( باال تعداد و گروهي صورت به ايميل ارسال 8- 8-1

 داشته را مشترك از ايميل دريافت درخواست خودشان ها، ايميل گيرندگان كليه آنكه شرط به باشد

(OPTIN)  انگليسي زبان به عضويت لغو نحوه توضيح و آدرس و )Unsubscribe link(ايميل متن در 

 .باشد داشته وجود

 مخرب و مخالف قوانين. اعمال انجامو تشخيص پارس مبني بر  فني زارشگ 9- 8-1

 قانون اين مورد در اطالع كسب به موظف مشترك( ايران اسالمي جمهوري اي رايانه جرائم قانون رعايت عدم 10- 8-1

 ).باشد مي

 .گردد مشتركان ساير يا و مشترك به پارس خدمات ارائه در اختالل موجب شكل هر به كه هايي فعاليت انجام 11- 8-1

 .ثالث اشخاص هاي سيستم در نفوذ يا و اختالل ايجاد جهت سرويس از استفاده 12- 8-1

 Mail Server Open Relay  اندازي راه 13- 8-1



 

  IRC فعاليت انجام 14- 8-1

 P2P  گذاري اشتراك هاي شبكه از استفاده 15- 8-1

 .سرويس هر در يافته تخصيص منابع از استفاده محدوده رعايت عدم 16- 8-1

 از شكايت و قانوني پيگرد حق پارس مسائلي چنين بروز صورت در شبكه، يا سيستم امنيت كردن مختل 17- 8-1

 .دارد محفوظ را قانوني مراجعه به متخلف

 : شود مي ذيل موارد شامل شبكه يا سيستم امنيت در اختالل از هايي نمونه 18- 8-1

 جستجو، براي تالش گونه هر جمله؛ از شبكه و سيستم ها، داده از مجاز غير استفاده يا دسترسي 1- 18- 8-1

 .شبكه يا سيستم يك پذيري آسيب آزمايش يا اسكن

 :شامل) شبكه يا ميزبان( كاربر هر به شده ارائه خدمات در مداخله 2- 18- 8-1

 الكترونيكي هاي نامه اطالعات به دسترسي براي تالش 2-1- 18- 8-1

 سيستم يك فضاي كردن پر براي عامدانه تالش 2-2- 18- 8-1

 و ها آن مالكان از مجوز بدون ها سايت وب اطالعات حذف يا و تغيير براي تالش 2-3- 18- 8-1

 .آن امثال

 .Network Scanning Tools از استقاده 2-4- 18- 8-1

 Strees Test يها ابزار از استقاده 2-5- 18- 8-1

  MAC Address رييتغ 2-6- 18- 8-1

  

  منابع از استفاده ي محدوده: نهم فصل

 براي پارس هاي سرويس منابع از استفاده ي محدوده و نموده مشخص را موارد اين سايت، در يا و خود ي تعرفه در پارس 9-1

 .است شده درج تعرفه در ها سرويس عموم

 .بود خواهد پارس فني واحد و كنترلي افزارهاي نرم ديتاسنتر، گزارشات ،ميزان استفاده از منابع تشخيص مالك 9-2

 تعيين تا قبلي اخطار بدون سرويس قطع حق شده، تعيين حدود از مشترك سرويس منابع تجاوزِ صورت در پارس 9-3

 توسط سرويس ارتقا از پس پارس، صورت، اين در. رساند خواهد مشترك اطالع به را مراتب و داشت خواهد را وضعيت

 .نمود خواهد دهي سرويس ارائه به اقدام مصرف، كاهش يا و مشترك

 نمايد تجاوز سرويس استاندارد حد از نيستنددقيق  گيري اندازه قابل كه منابع برخي از استفاده در مشترك كه صورتي در 9-4

 .دارد را جديد تكليف تعيين تا سرويس قطع حق پارس فني، بخش تشخيص به

 سرويس از استفاده شرايط از تخطي شود، مي منابع از مشترك حد از بيش ي استفاده باعث كه مشكالتي دائمي رفع عدم 9-5

 .گرديد خواهد ملغي وي سرويس و شده تلقي

در صورتي كه ترافيك مصرفي كاربر بيش از حد معمول باشد، پارس مي تواند ضمن اعالم به مشترك از وي درخواست  9-6

مجزا نمايد. در صورتي كه مشترك هزينه ترافيك مصرفي مازاد را پرداخت نكند، حق قطع سرويس تا تعيين هزينه 

  تكليف و پرداخت هزينه هاي مربوطه براي پارس محفوظ است.



 

  

  محتوا: دهم فصل

 يا اطالعات گونه هر انتشار يا نگهداري انتقال،. گردد استفاده قانوني مقاصد جهت در بايست مي پارس هاي سرويس 10-1

 مي مورد اين. است ممنوع كند كمك خاصي قانون از تخلف به مستقيما يا باشد اجرايي قانون هر مخالف كه اي داده

 باشد: امثالهم و زير موارد شامل تواند

 شده دريافت هاي سرويس روي بر VPN اندازي راه 1- 10-1

  مجوز بدون رايت كپي قانون پوشش تحت داده هرگونه دادن قرار 2- 10-1

 ديگران تجاري عالئم از مجاز غير ستفادها 3- 10-1

 ديگران لوگوهاي از مجاز غير استفاده 4- 10-1

 ايران اي رايانه جرايم قانون از تخلف هرگونه 5- 10-1

  كشور يا قوم سازمان، گروه، شخص، هر به اهانت 6- 10-1

 ديگران عليه اكاذيب انتشار 7- 10-1

 .شود بازديدكنندگان فريب موجب كه عاملي هرگونه و اينترنتي هاي برداري الهك 8- 10-1

 هرمي سيستم داراي ويا HYIP زمينه در فعال هاي سايت 9- 10-1

 قرار آن در سرورها كه كشوري و ايران جاري قوانين طبق مجاز غير خدمات يا كاال هرگونه تبليغ يا فروش 10- 10-1

 .دارد

 ي. المللي بين تروريست شده شناخته هاي گروه حامي يا مرتبط هاي سايت 11- 10-1

 هاي داده روي بر مشابه عمل هر يا تبليغ انتقال، نمايش، ارسال، نگهداري، براي پارس هاي سرويس از استفاده 12- 10-1

 .شكل هر به جنسي مسائل با مرتبط

 اسالمي موازين مخالف و الحادي محتواي 13- 10-1

  عمومي و حكومتي سازمان و نهادها مقامات، به نسبت هجو و اهانت 14- 10-1

 شامل مسئوليت اين. است مشترك عهده بر تماما مشترك، ي شده تأمين سرويس در شده درج محتواي مسئوليت 10-2

 .بود خواهد پذيرد مي انجام نيز ثالث اشخاص توسط كه مواردي يا و سهوا يا عمدا تخلف، موارد

 پارس بر وارد جزئي و كلي ومعنوي، مادي هاي وهزينه خسارات كليه جبران اي رايانه جرائم قانون رعايت عدم صورت در 10-3

 .بود خواهد مشترك عهده بر ذيصالح مراجع به پاسخگوئي در

 ارائه و دعوي اقامه و ها سرويس انسداد به نسبت مجرمانه موارد با برخورد صورت در است موظف قانون برطبق پارس 10-4

  .نمايد اقدام قضائي مراجع به دارد را خود سرويس در مجرمانه محتواي كه مشترك اطالعات

  

  مشترك مسئوليت: يازدهم فصل

 حق پارس رعايت، عدم درصورت. نمايد رعايت را ايران اسالمي جمهوري و پارس قوانين كليه كه است موظف مشترك 11-1

 جبران به موظف مشترك و دارد را مشترك از خسارت دريافت و قانوني پيگرد و دائم يا موقت صورت به سرويس قطع



 

 يا سرويس باقيمانده ايام يا و سرويس فسخ بابت وجهي هيچ همچنين باشد، مي پارس بر وارده هزينه و خسارات كليه

 .شد نخواهد پرداخت متخلف، مشترك به وارده خسارت

 مشتركان ساير حقوق به بايست مي همچنين باشند، مي شده تهيه سرويس با رابطه در خود عملكرد مسئول مشتركان 11-2

 اختالل موجب ناخواسته يا خواسته صورت به كه يمشتركان سرويس دائم قطع يا تعليق حق پارس. بگذارند احترام پارس

 نخواهد را اعتراضي گونه هيچ حق مشترك ضمنا. دارد مي محفوظ خود براي را گردد مي مشتركان ساير سرويس در

 .داشت

 رسد، مي پايان به سرويس پايان با كه گردد برمي سرويس از استفاده نحوه به مستقيما كه قوانين از دسته آن از غير به 11-3

 .بود خواهد پارس حقوقي و عمومي قوانين رعايت به موظف همواره مشترك و بوده پابرجا قوانين ديگر بندهاي

 ارائه مسئول تنها پارس و باشد مي مشترك با شده خريداري سرويس از صحيح استفاده عدم هاي مسئوليت كليه 11-4

 .باشد مي خود هاي بسته در شده اعالم فني تعهدات اساس بر و استاندارد سرويس

 در را يا شبكه حمالت نفوذ اي و بروز از يريجلوگ جهت الزم يتيامن داتيتمه و اقدامات هيكل است موظف مشترك 11-5

 .گردد پارس شبكه در اختالل گونه هر بروز از مانع تا آورد بعمل سرويس خود

  

  پشتيباني و گارانتي: دوازدهم فصل

 خدمات تيفيك كاهش صورت در. دنماي يم نيتضم% 99 نانياطم بيضر با را امكانات يبرقرار و خدمات تيفيك پارس 12-1

 ممتد ساعت كي از شيب مدت به آن ياحتمال قطع اي و نباشد ريپذ امكان خدمات نيا از يبردار بهره كهيبطور شده ارائه

 .گردديم افزوده قرارداد مدت به گانيرا صورت به يقطع مدت برابر دو آن جبران جهت) پارس قصور ثبوت شرط به(

 تشخيص و تاييد واحد فني پارس مي باشد. سرويس، در اختالل وجود مالك 12-2

) Ticket( مشكل ثبت قيطر از تواند يم مشتركساعته،  24 ييپاسخگو امر در سهولت بمنظور و مشكل بروز زمان در 12-3

-82208091 ميمستق هاي تلفندر صورتي كه سيستم ثبت تيكت در دسترس نباشد  .دينما اقدام انيمشتر پورتال در

به عنوان جايگزين قابل استفاده مي  IDC@Parsonline.net كيالكترون پست و) NOCبخش( 82208560 و 021

 باشد.

 زمان كه باشد مشتريان پورتال طريق از بايد پشتيباني و گارانتي هاي درخواست براي مشترك مستند ارتباط نحوه 12-4

 .باشد مشخص مشترك هويت و رسيدگي دقيق زمان درخواست، ارسال دقيق

 خاص مشترك براي و شده تعريف پارس مصالح و المللي بين فني استاندارد اساس بر پارس عمومي رويه و ها سرويس 12-5

 .باشد آورده عمل به سرويس خريد از قبل را خود الزم بررسي است موظف مشترك و است تغيير و تفكيك قابل غير

 .ندارد مشتري نياز با شده خريداري سرويس تطابق عدم قبال در مسئوليتي پارس12-6

 .ندارد باشد، نمي فني بخش تائيد مورد كه را افزارهايي نرم شدن عملياتي و نصب به نسبت  مسئوليتي پارس 12-7

 يا و سرويس از استفاده در مشترك بر وارد مستقيم غير خسارات و ناخواسته حوادث مقابل در پارس مسئوليت ميزان 12-8

  .بود خواهد قانون اين خسارات بند به محدود  مشترك، اطالعات

   



 

  خدمات ابري ي ويژه قوانين: سيزدهم فصل

  

  خاص قوانين ساير: چهاردهم فصل

 صورت در و نموده كنترل تمديد، صحت نظر از را نمايد مي تمديد پارس نزد كه هايي سرويس است موظف مشترك 14-1

 واحد يا و مسئول مقام به كتبا را مراتب انقضا زمان از پس تقويمي روز 7 حداكثر پارس، توسط تمديد مراتب اعمال عدم

 .نمايد ارسال شكايات

 يا از طريق تيكت پرسنل با توافقات و بود خواهد معتبر پارس مجاز امضا و مهر با و كتبي صورت به تنها خاص توافقات 14-2

 .است ساقط اعتبار درجه از ديگر شكل هر به يا و شفاهيبصورت 

 .نمايد كنترل را شده خريداري سرويس صحيح اجراي و تطابق تحويل، است موظف مشترك 14-3

 قرارداد اتمام از پس مشترك سرورهايسرور يا  روي از شده حذف اطالعات آوردن بدست براي مسئوليتي هيچ پارس 14-4

 .داشت نخواهد

 هاي سرويس انقضاء پارس، ليكن باشد مي مشترك عهده بر ها آن كنترل و سرويس انقضا زمان از اطالع مسئوليت 14-5

 پورتال پنل به مشترك دسترسي عدم و نمايد مي يادآوري وي به مشتريان پورتال طريق از قبل روز 15 از را مشترك

 .كرد نخواهد ايجاد پارس براي را مسئوليتي خود،

 وي همواره و دارد قرار مشتريان پورتال در وي اشتراك در مشترك هاي پرداخت و ها سرويس فهرست اعتبار، وضعيت 14-6

 .نمايد مراجعه آن به خود عبور كلمه و شناسه طريق از خود عملكرد وضعيت از آگاهي براي تواند مي

 مدت به كارشناسي تشخيص اعمال و جرائم بررسي پارس، مطالبات پرداخت عدم از ناشي سرويس قطع زمان مدت 14-7

 .گردد نمي افزوده دهي سرويس زمان

 و دارد وجود بسته خريد هنگام در تنها ها سرويس از برخي در شده بيني پيش هديه سرويس هرگونه دريافت امكان 14-8

 واريز مشترك كاربري حساب به آن هزينه استفاده عدم صورت در و نداشته وجود آن به رجوع امكان قرارداد مدت طي

 .شود نمي

نمي باشد و  برگشت و دسترسيپس از حذف خدمات مشترك در پورتال مشتريان، اطالعات كاربر به هيج وجه قابل  14-9

 پارس هيچگونه مسئوليتي در قبال اطالعات حذف شده نخواهد داشت.

 را IP شماره هر ييجابجا و رييتغ گونه هر حق پارس و باشد يم پارس نظر تحت IP يها شماره كنترل و تيمالك 14-10

 خواهد هماهنگ مشترك با يكتب اطالع يط راتييتغ نيا يضرور مواقع در تنها و دينما يم حفظ خود يبرا زمان هر در

 .شد

 فرم ليتكم به منوط آن از شيب ارائه و بوده شرط بدون) IP Address( يكيزيف شناسه عدد كي صيتخص 14-11

  .باشد يم سريم مشترك توسط آن به مربوط يها نهيهز پرداخت و پارس يفن دييتا ،)Ripe(مربوطه

  

   



 

  (Backup) پشتيبان ي نسخه: پانزدهم صلف

 و بوده مشتركان خود با ها ايميل و اطالعاتي هاي بانك ها، فايل ها، داده از پشتيبان نسخه تهيه مسئوليت كلي طور به 15-1

 نگهداري پارس سرورهاي و تجهيزات از غير جايي در را خود نياز مورد هاي داده كليه پشتيبان بايست مي مشتركان همه

 مسموع اعتراضي هيچگونه بكاپ آرشيو از اطالعات بازگرداندن توانايي عدم و مشكل هرگونه بروز صورت در. نمايند

 .ندارد مسئوليتي هيچگونه زمينه اين در پارس و بود نخواهد

طبق  توسط مشتري پرداخت هزينهو بنا به درخواست مشترك در صورت امكان پس از  بيشتر امنيت جهت پارس 15-2

 حداكثر پشتيبان نسخه اين. كند مي تهيه پشتيبان نسخه ،هفتگيحداكثر  صورت به مشترك هاي فايل ي كليه از ،تعرفه

 .ندارد ها نسخه اين كاركرد و صحت به نسبت تعهدي پارس. شد خواهد نگهداري هفته يك تا

 .شود مي نگهداري مشترك دسترسي از خارج محلي روي بر پشتيبان هاي نسخه تمام 15-3

 .ندارد مشترك به خود آرشيوهاي در موجود هاي داده رايگان ارائه به نسبت تعهدي پارس 15-4

 .ندارد را ها آن بودن بروز و پشتيبان نسخه صحت مورد در مسئوليتي هيچگونه پارس 15-5

  .ندارد سرويس انقضاء  ازتاريخ پس مشترك هاي داده رايگان ارائه به نسبت تعهدي پارس 15-6

  

  مالي قوانين و شرايط: شانزدهم فصل

 پايان تا را خود پرداخت مدارك است موظف مشترك عمومي طور به. است شده درج مشتريان پورتال در پرداخت نحوه 1- 16

 .نمايد نگهداري سرويس مدت

 .بپردازد مشتريان پورتال در شده اعالم هاي حساب وجه در يا و نقدي صورت به را خود پرداخت است موظف مشترك 2- 16

 با تحويل، زمان در مشترك، يك شده خريداري كاالي يا و ها سرويس از يك هر دهد تشخيص پارس كه صورتي در 3- 16

 مورد فاكتور در مندرج مشخصات از باالتري بر هزينه مورد هر يا و تر طوالني زمان يا و بهتر امكانات با يا و بيشتر حجم

 تر طوالني زمان يا و بيشتر منابع و بهتر امكانات يا و بيشتر حجم اين به مشترك دليل هر به يا و گرفته قرار وي استفاده

 هزينه اين پرداخت نمايد، دريافت مشترك از را آن اي تعرفه تفاوت به ما مبلغ داشت خواهد حق است، كرده پيدا دست

 .داشت خواهد مشترك هاي بدهي دريافت نحوه از را خود طلب استيفا حق پارس و باشد مي اجباري مشترك براي

 توزيع و انتشار به اقدام زماني مختلف هاي بازه در خود مشتركان به دهي سرويس افزايش و خدمات گسترش براي پارس 4- 16

 تخفيف هاي دربازه كدها اين پذيرش عدم يا و پذيرش در پارس كه است ذكر به الزم. نمايد مي خريد در تخفيف كدهاي

 .باشد مي مختار خاص ايام و

 .ندارد وجود تخفيف كد يك از بيش پذيرش امكان افزاري نرم بسته يك يا و ميزباني سرويس يك خريد براي 5- 16

 .باشد نمي فاكتور از كسر و ريالي ارزش به تبديل قابل ها بسته مازاد خدمات و ها هزينه كمك از يك هيچ  6- 16

 پول بازگشت 7- 16

خدمات ابري پارس شامل برگشت پول نمي باشد. در صورت انصراف مشترك، ميزان باقيمانده سرويس بر  7-1- 16

اساس باقيمانده هر كدام از منابع تخصيص داده شده به تشخيص پارس محاسبه و معادل آن به اعتبار حساب 

  افزوده مي گردد. (كيف پول الكترونيكي) مشترك پورتال مشتريان



 

 جريمه براي اقدامات خالف مقررات مشترك را خواهد داشت. دريافت حق پارس :جرائم 8- 16

 

  اضطراري موارد: هفدهم فصل

 شورش، جنگ، طبيعي، بالياي مانند اضطراري موارد هنگام در خود تعهدات انجام عدم برابر در مسئوليتي گونه هيچ پارس

 مواردي چنين بروز صورت در حال اين با. ندارد را امثالهم و تحريم دولتي، هاي محدوديت اعتصاب، انفجار، اجتماعي، آشوب

 شرايط از مشتركان تخطي موجب اضطرار موارد از يك هر بروز. نمايد مي موارد اين اثرات كاهش براي را خود تالش پارس

  .بود خواهد اضطراري موارد از نيز ارزي تبادل امكان عدم و تحريم. شد نخواهد خدمات

  

  خدمات تمديد درخواست: هجدهم فصل

 و نگهداري قبال در مسئوليتي پارس همچنين بود خواهد قبلي انقضاء تاريخ زمان از شده، منقضي سرويس يك تمديد تاريخ

  داشت. نخواهد انقضا تاريخ از پس مشترك هاي داده و اطالعات ارائه

  

  قوانين پذيرش: نوزدهم فصل

 امضاء اخذ به نيازي و پذيرفته را پارس قوانين مشترك پورتال مشتريان يا پارس سايت در عضويت يا و فاكتور مبلغ پرداخت با

 .ندارد وجود مشترك از

  

  حفاظت ي رويه: مبيست فصل

 به فروش يا و ثالث اشخاص به ارائه و استفاده حق و بوده مسئول مشترك شخصي اطالعات از كامل حفاظت درقبال پارس

 اختيار در قانوني ضرورت بر بنا را تقاضا مورد شخص اطالعات قضائي حكم دريافت صورت در تنها و ندارد را تبليغاتي قصد

  .داد خواهد قرار قضائي مقام

  

  مسئوليت رفع و خسارت: يكم و بيست فصل

. گردد نمي ها آن شامل ضمني و صريح گارانتي گونه هيچ و شوند مي ارائه هستند كه شكلي همان به پارس خدمات 21-1

. شود نمي ارائه آن  مانند و امنيت قطعي، عدم بودن، عيب بي بودن، مشترك نياز مطابق مانند، ضمانتي هيچگونه ضمنا

 شوند ارائه سايرين يا و نمايندگان يا كاركنان توسط كه پارس هاي سرويس مورد در شفاهي و كتبي هاي ضمانت همه



 

 هيچ تحت پارس. پردازد نمي نحو هر به خود سرويس عملكرد بابت خسارتي گونه هيچ پارس. باشند مي اعتبار فاقد

 .بود نخواهد) امثالهم و سرور روي ها داده رفتن دست از مانند( احتمالي حوادث مسئول شرايطي

 از نيمي معادل حداكثر ها سرويس انواع از هريك براي مشترك به اختالف رفع مرجع توسط شده اثبات خسارات سقف 21-2

 مبلغ اين بر مازاد خساراتي جبران قبال در مسئوليتي هيچگونه پارس و بوده مشترك توسط سرويس آن پرداختي هزينه

   .داشت نخواهد

  

  اختيار سلب: دوم و بيست فصل

 .باشد نمي پارس از قوانين اجراي حق سلب منزله به ديگران يا مشترك به نسبت پارس قوانين و شرايط از بخشي اجراي عدم


