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 ADSLقرارداد ارائه خدمات اینترنت پرسرعت 

 
 

رتباطتا  ثابتت دارنتره رروانته متردا  ا دهتری یتار شتریعتیبتا دتریریت ایتای  1497شماره ثبتت  دارای شبکه گستر درناتعاونی شرکت بین ما  این قرارداد 

(Servco.به شمار )  ستان ستمنان، شتاورود ، دیتران ادتاا ، ابتترای ، به نشانی ارادیویی از سازدان تنظیم دقررا  و ارتباطا    22/4/1395دورخ 100-95-25ه

رارداد بته در ایت: یت،  info@dornanet.irترونیکتی ک، رستت ا  0232161و 02332243500شتماره تفنت:    12میابان اداا ، کوچه دوا) بیرجنری( ، رتک  

 دشتتر یمه یرارداد که رج در برگ ضمربا دشخصا  دن....................................................................شود و ایای/مانم/شرکت/سازدان ..............امتصار شرکت نادیره دی

 شونر دنعقر دی گردد.نادیره دی

 تعاریف: 

 شرکت تعاونی شبکه گستر درناشرکت: 

ا نشتانی و وتای شترکت بتردا  شتبکه انتقتاد داده وتا، از متردا  ستروی یا حقویی که در دحروده یرارداد دنعقره با ارائه کننتره مت یشخص حقیق: مشترک

 ترونیک(یانون تجار  ا ک 48بنر ب ایی: ناده اجرایی داده  1نمایر.)طبق داده یرارداد ، استناده دی شماره یک دشخصا  دنررج در برگ ضمیمه

 Kbpsه به دصرف کننره با واحر نرخ انتقاد داده براساس ظرفیت کاناد انتقاد تخصیص داده شرپهنای باند: 

 گردد.ز دیروز کادل(دحاسبه شره و از او ی: ارتباط اغا30انتخاب نموده ، براساس دوره وای یک داوه) دشتر در  زدان سرویسی که دوره اشتراک: 

 Kbpsدر طود یک داه با واحر  دشتر دیزان اطکعا  دباد ه شره توسط ترافیک ماهیانه: 

م کشتی شود.ستیبا نظار  وی اداره و نگهراری دتیو بوده  Servco شرکت دریریتزیرسامت و تجهیزا  مطوط ررسرعت است که تحت شادل شبکه شرکت : 

شتبکه شترکت  ،مطوط تفن:، زیرسامت وای شبکه دخابراتی کشور و تجهیزاتی که تحت دا کیت ، امتیار یا نظار  شرکت نیست ، جتز  دشتر دامل سامتمان 

 دحسوب نمی شود.

 

 قرارداد: موضوع -1ماده

شتماره دو مه در بترگ ضتمی دشتر ، ترافیک داویانه و در  زدان دشخص شره بوسیفه  به صور  غیرانحصاری واگذاری مط اینترنت ررسرعت با سرعت دریافتی

 .یرارداد

  بهتره دشتتر   ور  ومزدان به نسبت سهمباشر که دقرار رهنای بانر دشخصی توسط گرووی از دشترکی: بص  دنظور از غیرانحصاری ای: دی1تبصره

 شود.دیبرداری 

 ر  تغییر نشتانی یرارداد بوده و در صوشماره یک طبق نشانی و شماره تفن: وی دنررج در ضمیمه  دشتر   شرکت دتعهر به ارائه سروی  به 1تبصره

شترکت وتی  ینصتور  ارا به شرکت اعکا دارد در غیتر جایی روز یبل از تغییر دا کیت و یا جاب 15بایست دشتر  دیو یا شماره تفن: دصرف کننره ، 

 تعهری نسبت به ارائه و استمرار سروی  نرارد.

 باشر.است که جز الیننک یرارداد دی دشتر حاوی اطکعا  فنی ارائه شره و دشخصا   شماره یک   برگ ضمیمه2تبصره 

 حردانه تفقی کرده و از افشای ان مودداری نمایر.  شرکت دتعهر است کفیه اطکعا  ثبت شره در یرارداد را د3تبصره 

 



 ماره:ش                                                                                                                                                                                         

 اریخ:ت                                                                                                                                                                                       

  

  شرکت

 .................................... متقاضی شبکه گستر درناشرکت تعاونی 

  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 مبلغ قرارداد -2ماده

بفت  بته د، دوظت  استت بصتور  مریتراری شتره توستط دشتتر   ای: یرارداد دوشماره  با توجه به سروی  انتخابی و تجهیزا  درمواست شره در برگ ضمیمه

ستازدان تنظتیم دقتررا  و  237سته شتماره جف1به شتماره ودطابق دصت..را ............به حروف........................................................عرد...............................................ریاد و 

 شرکت ارائه نمایر. را بهشرکت واریز و اصل فیش روز یبل از شروع دوره به حساب  5حراکثر  را 22/3/1395دورخ  ارتباطا  رادیویی

 ا  یتا مریتر ( اداده سروی  دصرف کننره دشروط به تمریتر اشتتررخ دور   در صور  ماتمه دوره اشترا  یا حجم دصرفی ) ورکراا زودتر 1صرهتب

 اعتبار مواور بود.

  توانر از ای: طریق به دریافت سروی    در دناطقی که ادکان ثبت ناا انکی: برای دتقاضیان وجود دارد دتقاضی دی2تبصرهADSL .مود ایراا نمایر 

  ه شتره یبفتی بته شرکت دسترد نگردیره و کفیه تسهیک  ارائت دبف  کل یرارداد جهت وزینه وای اداری %5  در صور  انصراف دصرف کننره، 3تبصره

 دصرف کننره ونگاا تسویه حساب دحاسبه نخواور شر.

   تعهرا  طرفی:3داده 

 ی کترده و از ا دحردانته تفقتبوده و طرفی: دتعهر انر کفیه اطکعا  ثبتت شتره در ایت: یترارداد ر االجراتماا بنروا و دناد ای: یرارداد برای طرفی: الزا

 افشای ان مودداری نماینر.

  دشتر ( تعهرا  1-3

  و بتا  اطکعتا اوری دتعهر است در طود در  یرارداد براساس دقررا  یانونی و دوازی: شرعی و ایی: ناده وا و دقررا  وزار  ارتباطا  و فت: دشتر

عهتره  دستئو یتی بته رعایت کفیه شئونا  امکیی از رهنای بانر امتصاص یافته دطابق با عرف دوجود استناده نمایر و در صور  اثبا  مکف ویچگونه

 شرکت نمی باشر.

  ک نمتودن وتستی نمتودن شتبکه ، در حیطه ادکانا  و امتیارا  مود دوظ  به حنظ ادنیت شبکه و جفوگیری از انجاا ایتراداتی نظیتر ویرو دشتر

که وتا، ایجتاد ایراا برای ورود به شتبکه ستروی  دونتره ، استک: شتبدتعهر است از ورگونه  دشتر باشر. ومچنی: و ....دی Spamوا، ارساد سایت

استتناده  و متارجی وامتکد در سروی  وای عمودی و مصوصی ، دسترسی برون دجوز به اطکعا  مصوصی افراد ، شرکت وا و سازدان وای دامفی 

 مودداری نمایر. دیگر دشترکی:از سروی  

  و  را فست رارداد یتحق واگذاری دوضوع یرارداد را جزئاً و یا ککً بغیر نرارد و در غیر ای: صور  شترکت دجتاز مواوتر بتود بصتور  یکجانبته  دشتر

 اشر.دی ب دشتر ره غیریانونی و غیردجاز و یا ایجاد امتکد بعه باییمانره دبف  یرارداد را به ننع مویش ضبط نمایرو دسئو یت ورگونه استناده

  فتع ان رردا  گتردد و مچنانچه به دالیفی ر  از تحویل سروی  ، در شبکه و یا تجهیزا  دورد استناده ، تغییراتی ایجاد شود که دنجر به امتکد در

 رردامت وزینه مواور بود. باشر، راه انرازی دجرد دنوط به دشتر دفزا به حضور کارشناس در دحل 

  ز صتنربنر و باشر.) حرایل شرایط  دستقیم بتودن متط تفنت:، عترا عبتور ادتعهر به رعایت حرایل شرایط الزا جهت راه انرازی سروی  دی دشتر

 سیستم وای تفن: دامفی، استناده از سیستم عادل و نزدیک بودن مط تفن: به سیستم(

 اکتز دانشتگاوی ،حقیقتی تنهتا در صتور  ارائته گتواوی از دردشتترکی: ان تنظیم دقررا  و ارتباطا  رادیویی ، طبق یوانی: اعکا شره از سوی سازد 

ی کنتر کته بتا دایرار  دشتر  ذا باشنر ، دی  128Kbpsبا سرعت باالتر از  ADSLو دوسسا  تحقیقاتی دعتبر دجاز به دریافت سروی  وا سازدان 

کت دجاز به اصتک  نموده است و در صورتیکه مکف ان ثابت گردد شر 128Kbpsه دریافت سروی  وای باالتر از اگاوی و ارائه درار  دعتبر ایراا ب

 باشر.سروی  ارائه شره دی
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  فعا سازی مط دوظ  است ر  از  دشترadsl  یش رتو  حنتظ دتوارد ادنیتتیجهت طی وماونگی با کارشناساسان شرکت ،  ، شرکتاز جانب  مود

یر و در صتور  بتی مود ایراا نما ADSLسروی  وای فای دودا به رنل کاربری و ردز نسبت به تغییر ردز ورود  ،ستناده وای احتما ی گیری از سو ا

 مواور بود. دشتر توجهی کفیه عوایب ان به عهره 

 واور بود.م دشتر کاربری و ردز وای عبور به عهره  وای حناظت از اطکعا  ، دحتوای ناده وا ، ادنیت شبکه ، ناا 

 از توانر ضم: ارائه درمواست دکتوب و رردامت وزینه دشتر  دیIP Static .استناده نمایر 

  ا بته ربه صور  حضوری به دفتر فروش شرکت دراجعه نمتوده و درمواستت متود دشتر  دیتوانر جهت جمع اوری سروی  مود ریش از دوعر دقرر

 ور  دکتوب اعکا دارد.ص

  تر  توستط دشتارداد در ابتترای یتر، دی بایست  دخابرا  طبق دصوبا  به روز سازدان تنظیم دقررا  و ارتباطا  رادیویی  وزینه رانژه و تخفیه رور

 رردامت گردد.

 دارد:اعالم می مشترک( 3-1-1

بتوده و دتعهتر  بخش ب ان دطفتع 6یانه ای به ویژه دنررجا  بنر فرونگی درمصوص شبکه وای اطکع رسانی رااز دناد دصوبا  شورای عا ی انقکب  -1

 به رعایت انها است.

 از دمنوعیت دوارد زیر دطفع است و ورگز با استناده از مردا  ارائه شره درتکب انها نخواور شر   -2

  استناده از مردا (برای راه انرازی سروی  دیزبانی اینترنتیHOSTING) 

 و ستایر  : ناده دربوطون تجار  ا کترونیکی، یانون حمایت از حقوق رریر اورنرگان نرا افزاری رایانه ای و اییارتکاب جرایم دنررج در یان ،

 جرایم با استناده از شبکه اینترنت.

  استناده از ادرس وایIP  دیگر به غیر ازIP .ادرسهای تخصیص داده شره از شرکت سروی  دونره برای مردا  ماص 

  انجااVoice Termination . 

 مواور بود. دشتر درصور  ارتکاب تخف  در باب وریک از دوارد فوق، کفیه دسئو یت وای ناشی از ان به عهره  -3

 ( تعهدات شرکت:2-3

  شتخص ددکانی دناسب را برای رشتیبانی و راسخگویی به دصرف کننرگان و دتقاضیان بتا ادرس دییتق و ستاعت فعا یتت دعتی: شرکت دوظ  است

 نمایر.

 رسانره شود. دشترکی:، بطور رایگان به اطکع و با جزییا  کادل  نرخ مردا  بایر به نحو دناسب دشخصا  و 

  نمایر. دشتر شرکت دتعهر است که ارتباط با اینترنت را در درگاه مروجی دودا تحویل 

 ه تعهتر دتی روز ونتت 7ستاعته و  24ور  شرکت مردا  رشتیبانی فنی تفننی در دوضوع استناده از مطوط ررسرعت داده وا به دصرف کننره را بصت

 کنر.

  ،بتا دعیتار  را از صحت و کینیت سروی  مریراری شتره دطتابق دشتر تکنسی: شرکت بایر با نرا افزار وای انرازه گیری  حظه ای رهنای بانرSLA 

 سازدان تنظیم دقررا  و ارتباطا  رادیویی دطفع نمایر.
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  رگتردان ، ب، عمفیتا  کابتل  دشتر سروی  در صور  دشکک  ریش ادره از طرف دخابرا  اعم از یطع مط شرکت وی  گونه تعهری نسبت به ارائه

ه وتای شترکت و وم چنی: بروز اشکاد و امتکد در شتبکه وتای دختابراتی و انتقتاد داد یا فیبر نوری و غیره PCMتبریل شرن مط تفن: به حا ت 

 دخابرا  ایران و سایر شرکت وای دخابراتی وابسته و غیره و یا امتکد در اینترنت جهانی را نخواور داشت.

  ناشتی از اال  رایانته دصترف کننتره و ومچنتی: اشتکشرکت بریراری دوضوع یرارداد را برون احتساب دشکک  ناشی از سخت افزار و نرا افتزار وتای

 تضمی: دی نمایر. ٪98شرکت دخابرا  به دیزان 

   ن را  بعتری ادکتا)نوع سروی ، ارتقا  یا کاوش( باتوجه به ادکانا ، صکحریر، شرایط و ضوابط شرکت و در ابتترای دوره اشتت دشتر تغییر سروی

 رذیر مواور بود.

 از رور  وتا  بر روی بعضی دشتر د و در راستای حنظ ادنیت و یا بهره وری دناسب شبکه ، برمی از دسترسی وای شرکت دی توانر به صکحریر مو

 و یا رروتکل وا را دحرود نمایر.

  وینته  ، ر شرکت نبودهکه دورد تایی، تغییر در تجهیزا  یا استناده از تجهیزاتی  دشتر ورگونه اشکاد و امتکد در سیم کشی دامفی سامتمان،  درار

 در مردا  تفقی نمی گردد.

 .شرکت دتعهر دی گردد در صور  اطکع از یطعی سروی  ، به دشترکی: در ای: مصوص اطکع رسانی نمایر 

  ای ستط  ، دبنی بر ضوابط و چتارچوب دوافقتت نادته وت12/08/1392دورخ  177جفسه شماره  2دصوبا  کمیسیون تنظیم دقررا  ارتباطا  شماره

 ردا  ارتباطا  داده وا ( بر ای: یرارداد جاری دی باشر.م SLAمردا  ) 

  و چتارچوب  و در حیطه دسئو یت شرکت باشر دطابق با ضوابط شرکتشرکت دتعهر است در صورتی که امتکد و یطعی بوجود ادره دربوط به شبکه

 ل ایراا به جبران یطعی وا نمایر ( سازدان تنظیم دقررا  و ارتباطا  رادیویی تبصره ذی SLAدوافقت ناده وای سط  مردا  )

 .جبران مسار  به دشترکی: توسط شرکت تنها براساس اضافه نمودن حجم و اضافه کردن در  زدان اشترا  دی باشر 

  نحوه جبران مسار  و دحاسبه ان 

وجته بتوده و بتا تشرکت که شب ADSLتبصره  ضریب دسترسی، دشخص کننره حراکثر دیزان دسترسی دشتری به مردت وای ارائه شره روی بستر 

 به رارادتروای دنررج در دوافقتناده سط  مردا  تعیی: گردیره است.

 اشاره شره است  Bو  Aبطور دثاد در زیر ضرایب 

 دی باشر. %10و برابر با  در طود شبکه شرکت IPرفت: بسته وای (، بیان کننره دیانگی: گم شرن یا از دست PLR  )دیزان تفنا  بسته Aضریب

رستیره رکت شت( ، دتوسط زدانی است که طود دی کشر تا یک بسته از رور  دسترسی دشتری تا نقطه انتهایی شبکه latency  ) تامیر یا Bیب ضر

 دیفی ثانیه دی باشر. 300و برابر با 

 0.125کته برابتر  ی اطکق دتی شتود(، به حرایل رهنای بانر امتصاص یافته به مردت گیرنره در دوره زدانCIR  )رهنای بانر تضمی: شره یا cضریب 

 باشر.دی

 باشر.دی 72دجرد مردت   ) دیانگی: زدان بازیابی یا تعمیر( ، دیانگی: زدان رفع مرابی و بریراری MTTRضریب 
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   شرایط رشتیبانی تفننی 4داده 

  طتر   گرفتته و تماسراستان گفستان ، د 3دامفی  3161دراستان سمنان و  3دامفی  2161ا شمارهبنر در زدان بروز دشکل فنی، تنها دی توا دشتر

 دشکل نمایر .

  دشتر  دی توانر در صور  داشت: شکایت، به وب سایت شرکت بته ادرسwww.dornanet.net   متود را در ستادانه شتکایا  شتکایت  ودراجعته

و ارتباطا  رادیویی جهت ثبت شتکایا  دشتترکی: بته  سازدان تنظیم دقررا  195رد. ومچنی: سادانه یتماس بگ 0232161ر و یا با شماره ثبت نمای

 در دسترس دی باشر. www.cra.irادرس 

  ک  انی و رفتع دشتکریشنهاد دی گردد تا از دودا و سروی  نصب و راه انرازی شرکت استناده نمایر تا مففی در بریتراری ارتبتاط ، رشتتیب دشتر به

ه کتد دتودا وتایی نیایر. عیب یابی دودا وا به صور  تفننی تنها شادل دودا وای دورد تاییر شرکت بوده و شرکت دستئو یتی در یبتا بعری به وجود

 دورد تاییر نیستنر نرارد.

 : شرایط فسخ ، قطع و تمدید قرارداد:5ماده 

 ی توانر نسبت به فس  یرارداد ایراا نمایرچنانچه ور یک از طرفی: به تعهرا  مود در ای: یرارداد عمل ننمایر، طرف دقابل د. 

 انی: و وزی ، وضتع یتودر دوارد ناشی از حوادث غیر دتریبه )فورس داژور( و نه دحرود به جنگ ، اعتصاب ، حوادث طبیعی داننر ز ز ه ، سیل ، اتش س

 دشتتر صور   دتوجه شرکت نخواور بود و در ای:دقررا  جریر و دشکک  ناشی از شرکت وای دخابرا  ، سفب ارائه مردا  از شرکت ، دسئو یتی 

 دی توانر نسبت به فس  یرارداد ایراا نمایر.

  ،  دشروط به تمریر اشترا  مواور بود. دشتر اداده سروی  در صور  ماتمه دوره اشترا 

  جهتت دشتتر   ، در صور  عرا دراجعتهاز انجا که شرکت دوظ  به رردامت حق اشترا  داویانه به شرکت دخابرا  به ازای وررور  فعاد دی باشر

و  دشتتر تبتی کبوده و ارتباط دجرد دنوط به وجود رور  ما ی در دخابرا  ، درمواست  دشتر  شارژ به در  یکماه ، شرکت دجاز به یطع دیتای 

 باشر.رردامت وزینه وای دربوطه دی

  دوره اشترا  از دصرف کننره امذ دی گردد.، وزینه رایه داویانه ان  دشتر در صور  انصراف و فس  یرارداد از سوی 

 باشر.وجوه رردامتی برای مردا  اضافه بر دوضوع یرارداد، غیر یابل استرداد دی 

  ر بتود . بتریهی و یطع ارتباط دربوطته از طریتق دختابرا  مواوتایر ، شرکت دجاز به فس  یرارداد به وریک از تعهرا  مود عمل ننم دشتر چنانچه

 ورنوع مسار  وارده مواور بود. دفزا به جبران دشتر حق اشترا  دسترد نخواور بود و بف  باییمانره است در اینصور  د

 دتورد اطکعتا ذیصتک  در مصتوص یطتع ارتبتاط و یتا استتعکا در یدر صور  ارساد دستور از وزار  ارتباطا  و فناوری اطکعا  یا دقادا  ادنیت  

   گونه دسئو یتی در ای: مصوص نرارد.، شرکت دوظ  به ومکاری بوده و وی دشتر 

 ( که مارج از یرر  کنترد وریک از طرفی: باشر، بر یرارداد حاضر جاری دی باشر.فورس داژورشرایط یوه یهریه ) 

را  و ارتباطا  ضوابط سازدان تنظیم دقر ه.( ضم: دطا عانعقاد یرارداد...دریافت کننره سروی  در تاری  )اینجانب / دوسسه / شرکت ...................................................

ینکته ایت: ا: باتوجته بته رادیویی و یبود کفیه دناد یرارداد حاضر حق ورگونه ادعا و اعتراض را در حاد و اینره، به ورشکل از مود سفب و سایط دی کنم.ومچنتی

ل دارد. :، ستنریت کادته ادضتا  طترفیجانب یرار گرفته حتی برون نیاز بدر امتیار این یرارداد از طریق وب سایت شرکت و عوادل فروش اطکع رسانی شره است و

 کراا حکم واحر را دارد.رضمیمه و دونسخه تنظیم شره و و 3برگ و  5در ای: یرارداد 

http://www.dornanet.net/
http://www.cra.ir/


 ماره:ش                                                                                                                                                                                         

 اریخ:ت                                                                                                                                                                                       

  

  شرکت

 .................................... متقاضی شبکه گستر درناشرکت تعاونی 
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 ADSLقرارداد ارایه خدمات اینترنت پرسرعت 

 ضمیمه شماره یک 

 قیقی و یا حقویی )شرکت/دوسسه( را تکمیل فردائیر دشتر  گرادی  طناً یکی از دونوع ح

                                                                  دشترکی: حقیقی 

  ناا ررر  ناا و ناا مانوادگی 

 کردفی  دحل صرور  ش.ش 

  ناا کشور  شماره گذرناده 

  جنسیت  تاری  تو ر  

  شغل  دیزان تحصیک  

 ی و کررستی نشان

 تفن:                                             فک  

                                  تفن: ومراه ADSLتفن: 

  ADSLصاحب مط تفن: تفن: ناا 

 رست ا کترونیک 
 

 دشترکی: حقویی 

 ناا شرکت /دوسسه 

 شماره ثبت و کرایتصادی شماره دجوز)در صور  دارای رروانه از

 سازدان تنظیم باشر.( 

 دحل ثبت 

 ناا دریرعادل و صاحبان ادضا  

 نوع فعا یت 

 سمت  ناا نماینره 

 نشانی 

 کررستی 

 دریافت مردا  نشانی دحل 

 تفن:                                  فک                                       

 ناا صاحب مط                                     ADSLتفن: 

 رست ا کترونیک 



 ماره:ش                                                                                                                                                                                         

 اریخ:ت                                                                                                                                                                                       

  

  شرکت

 .................................... متقاضی شبکه گستر درناشرکت تعاونی 
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 ADSLقرارداد ارایه خدمات اینترنت پرسرعت 

 

 

 

 ضمیمه شماره دو

 نوع سروی  دریافتی                        

 حجم ترافیک داوانه     Kbpsسرعت برحسب 

 حجم اضافی  حجم ترافیک سا یانه 

 باشر(از نوع دینادیک دیبه صور  ریش فرض  IP                    )  IPنوع 

 در  زدان اشترا  از زدان او ی: ارتباط به در   

 باشم.دتقاضی دودا از نوع                   به ییمت              دی باشم/نمی

 باشم.باشم/نمیدتقاضی سروی  نصب و راه انرازی تکنسی: شرکت                       دی

نی، فشکک  اضی دودا و سروی  نصب و راه انرازی از ای: شرکت نباشر در صور  بروز د)درصورتیکه دصرف کننره دتق

 شرکت راس  گو نخواور بود(

Splitter اضافی 

Splitter    اضافی 

 

 ضمیمه شماره سه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مبلغ تجهیزات: مبلغ سرویس:

 :Static ipمبلغ  مبلغ حجم اضافی:

 فیف:کسر پس از تخ مبلغ نصب و راه اندازی سرویس:

 عوارض و مالیات: %9 آبونمان مخابرات:

 درصد تخفیف سرویس: مبلغ قابل پرداخت:

  درصد تخفیف تجهیزات :


