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 تعاريف   : 1هاده 

   ّويسيَى تٌؾين هَطضات اضتجبعبت :کویسیوى -1-1

   سبظهبى تٌؾين هَطضات ٍ اضتجبعبت ضازيَيي سازهاى: -1-2

 ًبهيسُ هي ضَز. "ضطّت"ِّ اظ ايي پس زض ايي ٍطاضزاز "  يَظًت "ب ًبم تدبضی ثجت ضسُ ثتقبًٍي ضجِْ .ستط زضًب ضطّت  :سرويس دهنذه -1-3

   ت ِّ ثِ فٌَاى ّبضثط ًْبيي ثِ هَخت ايي ٍطاضزاز اظ ذسهبت هَضَؿ ٍطاضزاز استيبزُ هي ًوبيس.ضرع حَيَي ٍ يب حٍََي اس ّط :)سرويس گیرنذه( هشترک -1-4

 .  ضَزاظ ظهبى اٍليي اضتجبط آمبظ هي  تَاًس ثبضس ٍ هبِّ هي 12ٍ 6، 1،3 اسبس زٍضُ ّبیست ظهبى سطٍيسي ِّ هطتطُ اًتربة ًوَزُ، ثط ه دوره اشتراک: -1-5

 ثبضس. هيضٍظ ّيتِ  7ٍ زض سبفتِ  24خْت اضتجبط ثب پطتيجبًي  ثِ غَضت  0232161ضوبضُ توبس سطاسطی  :شواره تواس سراسر  -1-6

 ثبضس.   بی ثبًس ٍ حدن هتيبٍت هيثِ هقٌي اًتربة سطٍيس خسيس ثب پٌْ :غییر سرويست -1-7

 ّاب ٍ افوابت تنيياطات ضٍی ساطٍيس هطاتطُ اظ عطياٌ آى ثاِ آزضس         ثِ هقٌي زض.بُ ذسهبت ثطای هطتطُ ثاَزُ ّاِ توابهي اعاکؿ ضسابًي      پنل  کارتر ، حساب کارتر : -1-8

my.dornanet.net  .اهْبى پصيط است   

ٍجال   توسيس ساطٍيس  ثبايي تطاىيِ زض ثبظُ ظهبًي سطٍيس ٍبثل استيبزُ است ٍ ِّ  MBثب ٍاحس  زٍضُهجبزلِ تَسظ هطتطُ زض عَت يِ ٍبثل هيعاى اعکفبت  :عاد ك ترافی -1-9

 ًوي ضَز.ثِ زٍضُ ی ثقس هٌتَل  تطاىيِ ثبٍيوبًسُاظ اتوبم سطٍيس ىقلي، 

 تحَيل ٍ ضاُ اًساظی سطٍيس هطتطُ ٍ ثطٍطاضی اضتجبط ثب ضجِْ ضطّت است. داير  سرويس: -1-10

 ّبی ضجِْ استيبزُ هي ضَز .ٌّس ٍ ثِ هٌؾَض اتػبت ثيي .طُای اذتػبظ پيسا هيًطبًي پطٍتْل ايٌتطًت، ثطچست فسزی است ِّ ثِ تدْيعات ضجِْ ّبی ضايبًِ :IPنشاني  -1-11

 ِّ زض ضجِْ خْبًي ايٌتطًت ٍبثل هسيطيبثي ّستٌس. IPّبی ًطبًي:  IPها  عووهي نشاني -1-12

  ّب ٍ ضجِْ هلي اعکفبت( زض ًؾط .طىتِ ضسُ است.ّبی ذػَغي )هبًٌس ضجِْ زاذلي سبظهبى است ِّ ثطای ضجِْ IPای اظ ًطبًي ّبی ثبظُ :IPها  خصوصي نشاني -1-13

 : هوضوع قرارداد  2هاده 

ٌ  ضطّت ضجِْ اتػبت ثِ اظADSL ايٌتطًت ثب استيبزُ اظ ىٌبٍضی ذسهبت اظ استيبزُ ثطای ايٌتطًت خْبًي ضجِْ ثِ ًبهتَبضى عطىِ زٍ اتػبت ثطٍطاضی اظ فجبضتست ذاظ تلياي    ٍ اظ عطيا

( ساطفت اساوي   4ثاِ  1) 25/0ثاب ضاطيت تساْين      ضاسُ تضاويي  ّويسيَى )ٍ سبيط هػَثبت خسيس ثقسی( ٍ ثب پٌْبی ثبًاس   177ثِ ضوبضُ......................................هغبثٌ ضَاثظ هػَثِ 

 ّويسيَى ) ٍ سبيط هػَثبت خسيس ثقسی( هي ثبضس. 237ٍطاضزاز ثب تقطىِ ّبی هػَة ضطّت ِّ زض چبضچَة هػَثِ  2سطٍيس ذطيساضی ضسُ هغبثٌ ضويوِ ضوبضُ 

 : هذت زهاى قرارداد3هاده 

 ٍ ثب اٍليي اتػبت ثِ ضجِْ ضطّت ثط حست سبفت ٍ زٍيَِ ضطٍؿ هي ضَز. ثَزُ ضوسي ................ هبُ هست ................ ثِ...... تبضيد ٍطاضزاز اظ  ...................... لنبيت

ظ تلياي ٍ  سبفت پس اظ افکم ضاًاهُ ذا   72حساّثط ؽطه هست  ضطّتزض غَضتيِْ ِّ هطتطُ زضذَاست افعام ّبضضٌبس ًػت ٍ تحَيل حضَضی سطٍيس ضا زاضتِ ثبضس،  : 1تثصره 

 ًػت ثطای ضا ضطايظ ٍ هحيظافکم آهبز.ي تحَيل سطٍيس ثِ هطتطُ، سطٍيس ضا ثِ غَضت حضَضی ًػت ٍ ضاُ اًساظی ّطزُ ٍ تحَيل هي زّس، زض غَضتي ِّ هطتطُ زض ايي هست 

.طىتِ هي ضَز، زض ميط ايٌػَضت هطتطُ ثبياس   ًؾط زض ضطّتسبفت پس اظ افکم آهبز.ي تحَيل سطٍيس اظ سَی  72 ضطٍؿ سطٍيس ًٌوبيس، ظهبى آهبزُ ّبضضٌبس قِ حضَضیهطاخ ٍ

 ضاطّت ثِ هطتطُ، اضتجبط ثب ضاجِْ   ضطّتسبفت پس اظ افکم آهبز.ي تحَيل سطٍيس ثِ هطتطُ ٍ تحَيل ًبم ّبضثطی ٍ ّلوِ فجَض ٍ اعکفبت الظم اظ سَی  72حساّثط ؽطه هست 

 لحبػ ذَاّس ضس. ضطّتزض غَضت فسم اًدبم ايي اهط زض ظهبى اضبضُ ضسُ تَسظ هطتطُ ، هجٌبی ظهبى ضطٍؿ سطٍيس اظ ظهبى افکم آهبز.ي تحَيل سطٍيس اظ سَی  س،اض ًوبيضا ثطٍط

ظهبى ٍطاضزاز، ثِ غَضت پست الْتطًٍيْاي ٍ اضسابت پيبهاِ    زض غَضت پبيبى هست ظهبى ٍطاضزاز ٍ فسم زضذَاست توسيس ٍطاضزاز اظ سَی هطتطُ، اعکؿ ضسبًي ّطساض پبيبى   :2تجػطُ 

سبفت پس اظ پبيبى ظهبى ٍطاضزاز، ٍطاضزاز ىي هب ثيي پبيبى يبىتِ تلَي ضاسُ ٍ ساطٍيس خواـ     72ثِ هطتطُ غَضت هي پصيطز . زض غَضت فسم اضايِ زضذَاست توسيس تَسظ هطتطُ، 

 ايظ خسيس ذَاّس ثَز.آٍضی هي ضَز ٍ ضاُ اًساظی هدسز سطٍيس هطوَت ظهبى ٍ ضط
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 : هثلغ قرارداد  4هاده 

ّبی هػَة ّويسيَى ٍ ثطاسبس سطٍيس زضذَاستي  ا هغبثٌ تقطىِضّعيٌِ ذسهبت ثبيس  يب زٍضُ  زض اثتسای ّط هبُ زٍثطزاضی اظ ذسهبت هٌسضج زض هبزُ ُ هطتطُ ثبيس ٍجل اظ آمبظ ثْط

 .ثپطزاظز
عجٌ  ًَؿ ذسهت

 هػَثِ

 ٍيوت ثِ ضيبت
 ٍيوت ثِ ضيبت  عجٌ هػَثِ ذسهتًَؿ 

 150.000 237 )ثِ زضذَاست هطتطُ(ّعيٌِ  ًػت 

حدن استيبزُ اظ ايٌتطًت ثػَضت 

 پلْبًي
237 

1≤G≤3 30.000 

        ذغَط  ِيٍ ترل یطيزا ٌِيّع

 )ثطای يْجبض(
237 120.000 3<G≤10 22.000 

ّعيٌِ ثطٍطاضی ٍ ًگْساضی هبّيبًِ 

 ّيلَثيت  128سطفت 
237 15.000 11≤G<30 18.000 

 بًِيهبّ یٍ ًگْساض یثطٍطاض ٌِيّع

 ّيلَثيت 256ت سطف
237 25.000 G>30 15.000 

 بًِيهبّ یٍ ًگْساض یثطٍطاض ٌِيّع

 ّيلَثيت 512سطفت
237 40.000 

          IP ذػَغي ّعيٌِ ّطآزضس

 ) ثِ زضذَاست هطتطُ(

 12/08/92هَضخ  177هػَثِ ضوبضُ  3ثط اسبس خلسِ ضوبضُ 

 ّويسيَى

 بًِيهبّ یٍ ًگْساض یثطٍطاض ٌِيّع

 ّيلَثيت 1024 سطفت
237 60.000 

         ّطَض ييٍَاًسبيطهجبلل حست 

 ) هبليبت ثط اضظش اىعٍزُ ٍ...(
 95% هبليبت ثط اضظش اىعٍزُ زض سبت9 

 بًِيهبّ یٍ ًگْساض یثطٍطاض ٌِيّع

 ّيلَثيت2048ت سطف
 ضبهل تطاىيِ ايٌطًت زاذلي ٍ ثيي الولل 237عجٌ هػَثِ  سطٍيس ّبی ميطحدوي 80.000 237

 بًِيهبّ یٍ ًگْساض یثطٍطاض ٌِيّع

 ّيلَثيت 4096ت سطف
237 140.000 

 حساٍل ًطخ ثيت

 )ّيلَثيت ثط ثبًيِ(

سَو ّعيٌِ هبّبًِ اضائِ 

 ذسهت

 ) ضيبت(

 GBحساٍل حدن هبّبًِ ثِ  

 حدن تطاىيِ زاذلي
حدن تطاىيِ ثيي 

 الولل

 بًِيهبّ یٍ ًگْساض یثطٍطاض ٌِيّع

 هگ ٍ ثبالتط اظ آى 8سطفت 
237 180.000 

1024 250.000 20 10 

2048 400.000 30 15 

 4096 600.000 40 20 

8192 1.000.000 60 30 

        ّويسيَى 237ضوبضُ  ِزض چبضچَة هػَثٍ  "ضطّت"اظ ذسهبت هَضَؿ ٍطاضزاز ثط اسبس تقطىِ ّبی هػَة  زٍضُ ایّعيٌِ اضتطاُ ٍ استيبزُ  :هسينه اشتراک  -4-1

     . ضيبت.......................هقبزت ..........است ٍ اظ هدوَؿ ّعيٌِ ثطٍطاضی ٍ ًگْساضی هبّيبًِ ٍ تقطىِ پلْبًي حدن تطاىيِ ثسست آهسُ )ٍ سبيط هػَثبت خسيس ثقسی( است ٍ 

ٍ ٍ هجلل ّل ٍطاضزاز ثب احتسبة هبليبت ثط اضظش  هي ضَز زضيبىت اظ هطتطُ ّبهلغَضت ِ ض ظهبى فَس ٍطاضزاز ثز( پيص پطزاذت)ِّ ثب تَخِ ثِ ضيَُ ىطٍش  هي ثبضس

 ًوبيس.زض پٌل ّبضثطی ٍاضيع  الْتطًٍيْي پطزاذت زض.بُ عطيٌ اظ ضا ٍطاضزاز ّل هجلل ثبيست هي ثبيستي هي ثبضس ِّ هطتطُ اىعٍزُ ................................. ضيبت هي

 حسبة  ضوبضُ ثبيست هجلل هَضز ًيبظ ضا ثِ ٍاضيع ًوبيس، هي " ضطّت "چٌبًچِ هطتطُ توبيل زاضتِ ثبضس تب ٍخَُ هَضز ًيبظ ضا اظ عطيٌ ىيص ًَسی ثِ حسبة  : 1تثصره 

ثبض.صاضی  " ضطّت "ضسُ ىيص ٍاضيعی ضا زض سبيت ًوَزُ ٍ هغبثٌ ىطآيٌس تَضيح زازُ  ٍاضيعتقبًٍي ضجِْ .ستط زضًب  ضطّت ًبم ثِ هلي ثبًِ ًعز 0106461248007

 هسئَليتي زض ٍجبت اضايِ سطٍيس ًرَاّس زاضت. " ضطّت "ًوبيس، ثسيْي است تب ظهبًي ِّ ايي ىطآيٌس تْويل ًگطزز 

هغبثٌ هػَثبت  ،ّوتط اظ سَو تقييي ضسُزض ثطذي هَاضز تقطىِ ًْبيي سطٍيس ِّ ثبيس ثِ تبييس سبظهبى ثطسس،  " ضطّت "َي يثبتَخِ ثِ سيبست ّبی تطَ : 2تثصره 

 ِّ ثِ غَضت ضيبه زض ٍطاضزاز شّط هي ضَز. هي ضَززض ًؾط .طىتِ ّويسيَى 

ثطای ًػت سطٍيس زض هحل هَضز ًؾط ثبضس، ثبيس ّعيٌِ ضاُ اًساظی  " ضطّت "ِّ هطتطُ ًيبظهٌس حضَض ًوبيٌسُ زض غَضتي : هسينه راه انذاز  تجهیسات هشترک -4-2

ضيبت زض ظهبى فَس ٍطاضزاز پطزاذت  ٍ پٌدبُ ّعاض يْػسزض چبضچَة هػَثبت ّويسيَى ثِ هجلل  " ضطّت "ضا فکٍُ ثط ّعيٌِ اضتطاُ هغبثٌ ًطخ اًتْبيي تدْيعات 

 .ًوبيس

فکٍُ ثط ّعيٌِ اضتطاُ ٍ ٍ ايي ّعيٌِ  ثَزُ ضيبت 120000 هجلل ثطاثط( ترليِ/ زايطی) هربثطات، ّعيٌِ ضاًهُ  ّويسيَى 237هغبثٌ هػَثِ  هسينه داير  و تخلیه : -4-3

ثسيْي است زض غَضت فسم پطزاذت ّعيٌِ هصَّض اظ سَی هطتطُ ايي ّعيٌِ زض  .ضَززضيبىت هي  اظ هطتطّييفَس ٍطاضزاز ىَظ يِ ثبض زض ٌّگبم ، اتػبتضاُ اًساظی 

 ٍجل اظ خوـ آٍضی هي ثبضس .هغبلجِ ٍ هطتطُ هلعم ثِ پطزاذت آى  " ضطّت "ٌّگبم زضذَاست خوـ آٍضی اظ سَی 

 هي ثبضس. ثطای ّط زٍضُ اضتطاُ هصَّض اضبىِ ضسُ ٍ هطتطُ هلعم ثِ پطزاذت آىّعيٌِ ّبی اضظش اىعٍزُ ثِ ّليِ هجبلل ثط هغبثٌ هػَثبت خبضی ّطَض، هبليبت   :1تثصره 

 اٍسام ًوبيس.هػَثبت ّويسيَى زض غَضت ًيبظ، هطتطُ هي تَاًس ًسجت ثِ ذطيس تطاىيِ اضبىي ثط اسبس  :2تثصره 

  ..طزز هي توسيس ،ضسُ پطزاذت آى اضتطاُ حٌ ِّ ای زٍضُ ثطای ذَز ثِ ذَز ٍطاضزاز ايي ، اضتطاُ ّعيٌِ پطزاذت ثب :3تثصره 

 سبت ضوسي هي ثبضس. 5ثِ هست 22/4/1395اظ هَضخ  " ضطّت "هست افتجبض هدَظ ىقبليت  :4تثصره 



 

 

 

 

 

 تعهذات شرکت : 5هاده 

 اضايِ يِ يب چٌس هَضز ذسهبت يب تدْيعات ضا ثِ ذطيس يِ يب چٌس هَضز زيگط هططٍط ًوي ًوبيس. " ضطّت "-5-1

 هتقْس هي ضَز ِّ ثِ ّوبى تطتيت افکهي زض تجلينبت ٍ ثبظاضيبثي ذَز ٍطاضزازّب ضا تٌؾين ٌّس. " ضطّت " -5-2

ثِ ذسهبت ذَز اظ خولِ ٍَاًيي ّييطی، هػَثبت ّويسيَى ٍ هَطضات ضاخـ ثِ حًََ ٍ هسٍَليت ّبی عطىيي هتقْس هي ضَز ِّ ّوِ ٍَاًيي ٍ هَطضات ًبؽط  " ضطّت " -5-3

 ٍطاضزازّبی ذسهبت ضا .طزآٍضی ٍ زض زستطس هربعجبى ٍ هطتطّيي ٍطاض زّس.

 Down سابفت ٍجال( ظهابى    48)حاساٍل   يٌّس ٍ ثب اعکؿ ٍجل يٌيث صيپضا ضجِْ  بتيزض ٌّگبم فول SLA تقْسات تيضفب یالظم ضا ثطا ساتيضَز توْ يهتقْس ه " ضطّت " -5-4

Time بتيٌّس. فول يييضا تق Down Time ثبضس يثبض ه ِيضَز ٍ تقساز آى زض هبُ حساّثط  يغجح( اًدبم ه 6تب  2) سبفت  ِيّن تطاى یزض ظهبى ّب. 

توابم ثٌاسّبی تَاىٌَبهاِ    )ٍ سبيط هػَثبت خسيس ثقسی ( ّويسيَى ثَزُ ٍ  177هغبثٌ ضَاثظ هػَثِ ضوبضُ ( SLAٍ اخطای تَاىٌَبهِ سغح ذسهبت ) اضايِهتقْس ثِ  " ضطّت "-5-5

 ٍبثل اخطا هي ثبضس ٍ تحَيل سطٍيس ( اظ ظهبى اهضبی ٍطاضزازSLAسغح ذسهبت )

 طاتييا ثط اسبس افکم سبظهبى هدجاَض ثاِ افوابت تن    ٌِْيًرَاّس زاز هگط اهَطض زض ٍطاضزاز  ظيزض ضطا یطييتن ،يزٍضُ اضتطاُ ذسهت اًتربث بىيضَز تب پب يهتقْس ه " ضطّت " -5-6

   .هطتطُ ثبضس بضيزض اذت طاضزازىسد ٍ بيزض ذػَظ ازاهِ  یطي. نيثِ اعکؿ هطتطُ ثطسس ٍ تػو سيثب سيخس ظيضطا عيهَضز ً ييثبضس ِّ زضا

احْبم هاَضز   تيآى زض تػَ یثقسّب افوبت ًيَش ًبضٍا ٌِْيًساضز هگط ا يتيٍطاضزاز هسئَل ييٍ هَطضات هَثط ثط ا ييزض ٍَاً طاتييٍ تن ػکحيهطاخـ ش وبتيزض ٍجبت تػو " ضطّت "-5-7

 .ًؾطش ثِ اثجبت ثطسس

ضٍظ ٍجل اظ الظم االخطا ضسى ًسجت ثِ تحَيال ًسارِ    14حساٍل سبظهبى،  سيثبضس، پس اظ تبئ یزض هتي ٍطاضزاز ضطٍض طاتييتن دبزيا بياغکحبت ، " ضطّت " عيچٌبًچِ ثِ تطر-5-8

طيااٌ ايوياال ّتجااي ٍ يااب الْتطًٍيْااي ثااِ هطااتطُ اٍااسام ًوااَزُ  ٍ هطااتطُ زض عااي هااست هااصَّض هااي تَاًااس افتطاضاابت ذااَز ضا ثااِ غااَضت ّتجااي ٍ يااب الْتطًٍيْااي اظ ع      

dornanet.r@gmail.com  ُفکم ًوبيس.ا " ضطّت "ثِ  02332239642، يب ًوبثط ثِ ضوبض 

 ثبضس.هَؽو ثِ ّست ضضبيت هطتطّيي خْت افوبت تنييطات هي " ضطّت "ّبی ٍجلي، زض ذػَظ ٍطاضزاز تثصره:

اهْبًابت هتقلاٌ ثاِ     طيثِ ضجِْ، سبظُ ّب ٍ سب بىياظ ٍاضز آهسى ظ یطيخلَ. بيثطذَضز ثب ثعّْبضاى  بياظ ٍٍَؿ خطم  یطيطگيپ ت،يچَى اهٌ یطيضَز ثب هقبش يهتقْس ه " ضطّت " -5-9

ّاطزُ ٍ ّاط    عيِّ ٍبًَى تدَ یافکم ٌّس، هگط زض هَاضز يٍبًًَ طيهطتطّيي ضا م ياٍساهبت ٍبًًَ بيهطتْت خطم ضَز  بيهحسٍز ًٌْس  بيثِ ذسهبت هحطٍم  يذَز، هطتطّيي ضا اظ زستطس

 .ثبضس يٍبًًَ تساضيهَبهبت غکح يزستَض ٍ ثب ّوبٌّگ طٍيپ سيثب ياٍساه

ضذساز آ.بُ ثبضاس ًساجت ثاِ اترابش      ييٌّس ٍ اظ ا سيذسهبت هَضَؿ ٍطاضزاز هطتطّيي ضا تْس ٌياظ عط يالٍََف تيٍط یهقٌَ بي یهبز تيضَز چٌبًچِ آس يهتقْس ه " ضطّت "-5-10

ًَ  یّب تيهسئَل طيفکٍُ ثط سب َضتغ ييا طيثِ آًْب اٍسام ٌّس، زض م طاًِيطگيپ یضٌّوَزّب ِيهطتطّيي ٍ اضا یآ.بُ سبظ بيثبظزاضًسُ ٍ  ساتيتوْ  یّاب  بىيا هَؽاو ثاِ خجاطاى ظ    ،يٍابً

 .ٍاضزُ ذَاّس ثَز

اظ زازُ ّاب ٍ   بًتيضَز ثِ هطتطّيي خْات غا   يهطتطّيي است ٍ هتقْس ه يذػَغ نيٍ اضتجبعبت ٍ حطٍ اعکفبت هطتطّيي زازُ ّب  يهَؽو ثِ حيؼ هحطهبًگ " ضطّت " -5-11

 تيٍ حٌ ًساضز اظ ذَز سالت هسا ل   سضا ثِ فول آٍضً يّبى ياعکؿ ضسبً سّبياظ تْس يًبض ياحتوبل یّب تياعکفبت ٍ آس یٍ ىٌأٍض يضبى هتٌبست ثب ذسهبت اضتجبع ياعکفبت ضرػ

 .ٌّس

هَاطضات   تيا ٍ ضفب سات يهطاتطّيي ً  يجبعبت ضرػا هدبظ ثِ زازُ ّب ٍ اضت طيم يذسهبت، هَخت زستطس یافوبت ّط .ًَِ ًؾبضت ثط ّبضّطزّب ِّ ضَز يهتقْس ه " ضطّت " -5-12

 .است يحَظُ العاه ييًبؽط ثِ ا يٍبًًَ

ـ  غاَضت  ّاي  .ًَاِ تقْاس ٍ هسائَليتي زض     " ضاطّت  " -5-13 ِ  تلياي  ذاظ  ضاسى  تجاسيل  ثط.اطزاى ٍ   ّبثال  هطاتطُ، فوليابت   ذاظ  ٍغا حبلات ىيجطًاَضی تَساظ هرابثطات      ثا

 ًساضز.

 عَض ضايگبى ثِ اعکؿ هطتطّيي ضسبًسُ ضَز.ِ ٍ ًطخ ذسهبت ثبيس ثِ ًحَ هٌبست ٍ ثب خعييبت ّبهل، ث هطرػبت -5-14

 ضاطّت  "ثِ اضايِ ذسهبت زستطسي ثِ ايٌتطًت ثِ هطتطُ هغبثٌ هَضَؿ ٍطاضزاز ثَزُ ٍ زض غَضت زضذَاست هطتطُ هجٌي ثط ًػت ٍ ضاُ اًساظی ذاسهت،   هتقْس " ضطّت " -5-15

ُ  اظاًتْبيي عجٌ هػاَثِ ّويسايَى    عاتيتدْ یاًساظ ضاُ ٌِيّعهَؽو ثِ ًػت ٍ ضاُ اًساظی تدْيعات اًتْبيي هطتطُ هي ثبضس.  " ِ  ٍ اذاص  هطاتط  ذاسهبت  ليا تحَ غَضتدلسا

 َز.ض يه نيتٌؾ هطتطُ ثب ٍطاضزاز هَضَؿ

تب ضص هبُ پس اظ پبيابى ٍاطاضزاز هطاتطّبى ًگْاساضی ٌٌّاس تاب اهْابى پبسارگَيي ثاِ          هَؽو است زازُ ّب ٍ اعکفبت هطثَط ثِ ضبذع ّبی ّيييت ذسهبت ضا  " ضطّت " -5-16

 ازفبّبی هغطح ضسُ اظ سَی آًْب هجٌي ثط ًجَز يب ّبستي ّيييت ذسهبت ضا زاضتِ ثبضس .

( ضٍظ زض ّيتِ ، ذاسهبت هَضاَؿ ٍاطاضزاز ضا ىاطاّن ًوبياس ٍ اهْبًابت پطاتيجبًي        7( سبفت زض ضجبًِ ضٍظ ٍ ّيت)24هتقْس است ثي ٍٍيِ، ثِ غَضت ثيست ٍ چْبض) " ضطّت " -5-17

ِّ توبس ثب آى اظ سطاساط ّطاَض ثاِ     0232161ُ اظ عطيٌ ضوبضتليٌي ٍ پبسرگَيي ثِ هطتطّيي ذَز ضا ثِ غَضت ضجبًِ ضٍظی ٍ زض توبم ايبم ّيتِ ٍ ايبم تقغيل ىطاّن ٌّس.پطتيجبًي 

 اًدبم هي ضَز. غَضت زضٍى ضْطی هحبسجِ هي ضَز

 . ثبضس ٍ ضىـ فيَة ىٌي ِّ ًيبظ ثِ فوليبت ىيعيْي زض هطاّع هربثطاتي يب هحل هطتطُ زاضًس زض سبفبت ازاضی ٍبثل ثطضسي ٍ حل هيحضَضی پطتيجبًي    تثصره:

 

 

 



 

 

 

 

 

   تعهذات هشترک: 6هاده 

 پبيجٌس ثبضس . هطتطُ هتقْس هي ضَز ثب آ.بّي ّبهل اظ ثْبی ذسهبت ٍ ًحَُ پطزاذت ّعيٌِ ّب ًسجت ثِ .عيٌص آًْب اٍسام ٌّس ٍ ثِ هَافس هَطض زض ٍطاضزاز -6-1

ظ سَی هطاخـ شياطثظ غابزض ٍ اثاکك ضاسُ ٍ اظ عطياٌ      هطتطُ هتقْس هي ضَز ّليِ ٍَاًيي ٍ هَطضات خوَْضی اسکهي ايطاى هطتجظ ثب هَضَؿ ٍطاضزاز ٍ زستَضالقول ّبيي ِّ ا -6-2

 يب سبيط هجبزی شيطثظ اعکؿ ضسبًي ضسُ است ضا ضفبيت ًوبيس . " ضطّت "پبيگبُ اعکؿ ضسبًي 

 بظ ثِ ىسد ذسهبت هي ثبضس .، ثِ ميط ذَززاضی ًوبيس. زض ميط ايي غَضت زاضًسُ پطٍاًِ هد" ضطّت "هطتطُ هتقْس هي ضَز اظ ٍا.صاضی اهْبًبت ٍ تدْيعات هتقلٌ ثِ  -6-3

 ييٍ ّوچٌا  " ضاطّت  " تَساظ  بظيٍ ذبضج اظ ضٍات اًتَبت اهت طياهْبًبت ٍ ذسهبت اضايِ ضسُ ثِ آًْب ثِ م طيثبًس ٍ سب یپٌْب يّب ٍ هساضات اضتجبع ٌِيذغَط ٍ ل یّط.ًَِ ٍا.صاض -6-4

غطىب هدبظ ثِ اساتيبزُ اظ ذغاَط    يي( ثِ ّط ضْل ٍ تحت ّط فٌَاى هوٌَؿ ثَزُ ٍ هطتطّّبی اپطاتَضیضطّتهطبثِ  ىقبليت)  ييطيبثِ س ياظ آًْب ثِ غَضت فوَه يثرط بيتوبم  ـيتَظ

 .ثبضٌس ي( هيسبظهبً تيهبهَض بيّبضهٌساى ذَز ) زض ظهبى اضتنبت ثِ ّبض  بيٍ ذسهبت هصَّض تَسظ ذَز ٍ 

 ثبضس. هي ثکهبًـ هَاضز توبهي ضفبيت ثِ هٌَط ٍ تحػيل هحل هْبى زض آًْب حضَض ظهبى زض آهَظضي هَسسبت سبيط ٍ ّب زاًطگبُ زاًطدَيبى يب ٍ هحػليي ثِ سطٍيس اضايِ : 1 تثصره

سبت خْت  ِيهست حساٍل  یآى ثطا طُيّبضثطاى ٍ شذ تيىقبل CDR ٍ LOG ٍ يتيثجت هطرػبت َّ ،ِ ضسُ يذغَط ٍ ذسهبت اضا يزضٍى سبظهبً ـيزض غَضت تَظ : 2 تثصره

 .است یغکح ضطٍض یِ ثِ هطاخـ شياضا

 .ثبضس يآًْب ه بظيٍ غبحت اهت ييٍ هَطضات اظ ذغَط ٍ ذسهبت اضايِ ضسُ غطىب ثط فْسُ هطتطّ ييثب ٍَاً طيفَاٍت ّط.ًَِ استيبزُ سَء ٍ هنب تيهسئَل -6-5

 .ثبضٌس يٍا.صاض ضسُ ًو ٌتطًتيٍ ا تبيز یذغَط تليي اظ ثستطّب ِيهدبظ ثِ اًتَبت تطاى ييهطتطّ -6-6

 .طزي.ي ( زض ثط ًويّب ٍ هَسسبت ضا زض هحسٍزُ زاذل ّطَض ) هحسٍزُ سبذتوبى ٍ ضجِْ هحل ضطّتسبظهبى ّب ٍ  (PBX ) يذغَط تليي زاذل تيهحسٍز ييا : تثصره

ٍ ... ( ثب  یهسبىطثط یّب ٌبتيٍ ىطٍز.بُ ّب تطه يحيپبضُ ّب ٍ هطاّع تيط لي) اظ ٍج يفوَه یزض هْبى ّب ٌتطًتيا ـيخْت تَظ يحٍََ يياظ هطتطّ يثطذ یبظهٌسيزض غَضت ً -6-7

 ّوبٌّگي ًيع اخطا ٍ عطاحي هطاحل زض ٍ پصيطىتِ غَضت ىًَ اهبّي هتَليبى ثِ " ضطّت " هسئَليت ٍ هسيطيت تحتاٍسام  ييالظم است ا گطيّط ضٍش ز بيٍ  WIFI استيبزُ اظ ثستط

آيس.زض  ثِ فول ّبضثطاى ىقبليت LOG ٍ هطرػبت شذيطُ ٍ ثجت ، َّيت احطاظ ًحَُ ّوچٌيي اهٌيتي ٍ ّبی سيبست افوبت ، ٌّتطلي پيَست تبهيي خْت " ضطّت " ثيي الظم

 ّب ٍ تجقبت آى ثِ فْسُ هطتطُ ذَاّس ثَز.ميطايٌػَضت ايي فول ترلو ثَزُ ٍ ّليِ هسئَليت

ضٍظُ خْت ضىـ  10تَسظ هطتطُ ًسجت ثِ غسٍض اذغبض ثب هْلت  7-6تب  5-6ثٌسّبی اظ هيبز  يزض غَضت هطبّسُ ٍ اعکؿ اظ هَاضز ترغهي تَاًس  " ضطّت " ثسيْي است -6-8

ي ه هطاخـ شيػکحثِ  يهطتطُ ذبع يهقطى ييتب ظهبى ضىـ هَاضز ترلو ٍ ّوچٌ سياضايِ سطٍ وٍغـ ذغَط ٍ تٍَهلعم  ثِ ٍ زض غَضت فسم ضىـ ترلو  ًوَزُهَاضز ترلو اٍسام 

 .ثبضس

فسم اعکؿ  ي ضَز زض غَضت تنييط هطرػبت توبس ) ضوبضُ تليي ٍ آزضس پست الْتطًٍيْي(، اعکفبت خسيس ذَز ضا ثِ زاضًسُ پطٍاًِ اعکؿ زّس ، زض غَضتهطتطُ هتقْس ه -6-9

 هطتطُ ذَاّس ثَز .ضسبًي ٍ ثطٍظ ّط.ًَِ هطْلي زض ثطٍطاضی توبس ثب هطتطُ ، هسئَليت فسم اعکؿ اظ هَاضزی ِّ هتضوي اعکؿ ضسبًي هي ثبضس ، ثط فْسُ 

ٍ حيبؽت اظ سيستن ّب ٍ اعکفبت سوت  ذَز اٍسام ًوبيس ADSLًسجت ثِ تنييط ضهع ٍضٍز سطٍيس   ،" ضطّت "هطتطُ هَؽو است پس اظ اٍليي اضتجبط ثب ضجِْ  -6-10

 هطتطُ ثط فْسُ ذَزش است ٍ هطتطُ ثبيس اظ ًبم ّبضثطی ٍ ضهع فجَض ثِ ًحَ هٌبست ًگْساضی ًوبيس.

زض ّط ظهبى ثب پطزاذت  IPذػَغي  ثِ سطٍيس ّبی زاضای ًطبًي ّبی هي ثبضس ٍ زض غَضت ًيبظ (Dynamic) ثِ غَضت هتنيط IP ًطبًي ّبی فوَهيّب زاضای ّليِ سطٍيس -6-11

 .اهْبى پصيط هي ثبضسٍ ٍخَز اهْبًبت، ّعيٌِ هطثَعِ 

 "طتطُ ضجظ هي ضَز ٍ زضغَضت هطبّسُ ضىتبض ًبثٌْدبض ٍ يب اليبػ ذبضج اظ فطه خبهقِ اظ سَی ّبضٌّبى ثِ هٌؾَض تْطين اضثبة ضخَؿ توبهي هْبلوبت ثطٍطاض ضسُ ثب ه  -6-12

 ٍ يب هطتطُ زٍ عطه حٌ هستٌس ٍطاضازازى هْبلوِ ضجظ ضسُ ٍ پيگيطی هَضَؿ هغبثٌ ٍَاًيي ّطَض ضا زاضًس. " ضطّت

 

 : شرايط فسخ قرارداد  7هاده 

هْلاو اسات حاساّثط ؽاطه      "ضطّت"هطتطُ زض غَضت توبيل ثِ اًػطاه اظ زضيبىت ذسهبت، هي ثبيستي ثب اضايِ زضذَاست اظ پٌل ّبضثطی ذَز ثِ ىسد ٍطاضزاز اٍسام ًوبيس ٍ   -7-1

ت ىسد ياِ عطىاِ اظ ساَی هطاتطُ ٍجال اظ پبيابى ٍاطاضزاز        هست يِ ّيتِ اظ تبضيد افکم ىسد هطتطُ ، ًسجت ثِ تسَيِ حسبة ثب ٍی اٍسام ًوبيس . ثسيْي است زض غَضت زضذَاس

ئَليت ّبی هطتطُ زض ذػاَظ تقْاسات   ّعيٌِ پطزاذتي هطثَط ثِ ايي ٍطاضزاز ثِ هطتطُ فَزت زازُ ًرَاّس ضس. ّوچٌيي ىسد ٍ يب اتوبم ٍطاضزاز ثِ ّط زليل، ثِ ّيح ٍخِ ضاىـ هس

   استيبزُ ميط هدبظ زض عَت هست ظهبى ٍطاضزاز ىسد ضسُ ثبضس. ٍی زض عَت هست ظهبى افتجبض ًجَزُ ٍ ثبيس پبسرگَی هَاضز

(  اٍاسام  SLAبًٌس ٍ ًِ هحسٍز ثِ تقْسات )ه ًتَاًستِ ثبضس ؽطه يِ ّيتِ اظ تبضيد اًقَبز ٍطاضزاز ًسجت ثِ اضايِ ذسهبت ثب هقيبضّبی هَضز ًؾط ايي ٍطاضزاز " ضطّت "چٌبًچِ   -7-2

هْلو است ؽطه يِ ّيتِ اظ تبضيد افکم ىسد هطتطُ ، ًسجت ثِ تساَيِ حسابة ثاب ٍی     " ضطّت "ىسد ٍطاضزاز ٍ اذص ّعيٌِ اٍسام ًوبيس ٍ  ًوبيس هطتطُ هي تَاًس ًسجت ثِ افکم

 اٍسام ًوبيس.

ضسُ اسات )افان اظ تنيياط هبلْيات، تنيياط      زض غَضت اضايِ ّط.ًَِ زضذَاستي اظ سَی هطتطُ هجٌي ثط تنييط زض ٍضقيت تليي ثبثتي ِّ اضتجبط هَضَؿ ٍطاضزاز ثط ضٍی آى زايط   -7-3

ي ٍ حٍََي ًبضي اظ هَضاَؿ  ط هْبى ٍ ...( ٍ فسم اهْبى ثطٍطاضی اضتجبط زض ضطايظ خسيس، هطتطُ هي تَاًس ًسجت ثِ زضذَاست ىسد اٍسام ًوبيس. ثسيْي است هسئَليت هبلييضوبضُ، تن

 .هطتطُ هي ثبضسٍطاضزاز تب ظهبى اضايِ زضذَاست ىسد ٍ خوـ آٍضی اضتجبط ثِ فْسُ 

 ٍ اظ عطيٌ ضطّت هربثطات ضا ًساضز . " ضطّت "هطتطُ ) هستبخط ، غبحت ذظ ( حٌ ىسد يْغطىِ ٍ خوـ آٍضی ضاًهُ ذظ هَضَؿ ٍطاضزاز، اظ ضٍی تدْيعات  -7-4

 



 

 

 

 

 

 :رسیذگي ته شکايت ها   8هاده 

 توابس ثگياطز.   0232161ثجت ًوبيس ٍ يب ثاب تلياي    ضْبيبتهطاخقِ ٍ ضْبيت ذَز ضا زض سبهبًِ  uznet.ir ثِ آزضس ضطّتهطتطُ هي تَاًس زض غَضت زاضتي ضْبيت، ثِ ٍة سبيت 

ُ زض غَضت ثطٍظ ّط.ًَِ اذتکه ثيي عطىيي ٍاطاضزاز ٍ فاسم ضىاـ هطاْل اظ عطياٌ هاصاّطُ ٍ .يتگاَی زٍخبًجاِ،          هطاخقاِ ثاِ   اظ عطياٌ  هاي تَاًاس هَضاَؿ ضا ثاِ سابظهبى       هطاتط

 ٍ اٍسام ثِ ثجت ضْبيت ًوبيس . هٌقْس  ict.gov.ir195@ ايويل ٍ يب آزضس 600195يب ضوبضُ پيبهِ  195يب توبس ثب تليي .َيبی    .ir195www.سبيت

ِّ هطاتطُ هاي تَاًاس اظ عطياٌ ليٌاِ ّابی        ٍطاضزازُ اذتيبض هطتطُ زض پيگيطی ضوبضُ ٍ سبظهبى، سيستن يِ " ضطّت "الظم ثِ شّط است پس اظ ثجت زضذَاست اظ عطيٌ سبيت 

  هصَّض پيگيطی ّبی الظم ضا اًدبم زّس .
 

 : وضعیت اضطرار 9هاده 

 سلت هسئَليت هي ٌّس ِّ ىطا اضازی ثبضس . " ضطّت "ٍضقيت اضغطاضی پيص ثيٌي ضسُ ٍ پيص ثيٌي ًطسُ تٌْب زض غَضتي اظ  -9-1

هي ثبيست ثي زضًگ، ّليِ اٍساهبت ضطٍضی ثطای افبزُ زستطسي ثِ ذسهبت ٍ ثاِ حاساٍل ضسابًسى پيبهاسّبی فاسم       " ضطّت "يط هدبظ زض اضايِ ذسهبت، زض غَضت ثطٍظ ٍٍيِ م  -9-2

 زستطسي هطتطّيي ثِ ذسهت ضا اًدبم زّس.

 ّوعهبى ثب اًدبم ّليِ اٍساهبت ضطٍضی هي ثبيست ًسجت ثِ اعکؿ ضسبًي آًي ثِ هطتطّيي اٍسام ًوبيس . " ضطّت "زض غَضت ثطٍظ ٍضقيت اضغطاضی،  -9-3

ثِ هَخت ٍٍَؿ ثکيبی عجيقي ِّ ًبضي اظ فسم ضفبيت استبًساضزّبی ايوٌي زض تأسيس ٍ ًػت ٍ ثْاطُ ثاطزاضی اظ    ِّ " ضطّت "هَضَؿ ٍطاضزاز تَسظ اًدبم تقْسات  اهْبىفسم  -9-4

 تلَي ذَاّس ضس. "ضطّت"ضَز ٍ ثِ فٌَاى ٍػَض اظ تقْسات  ات ضجِْ ثبضس، هطوَت ايي هبزُ ًويتدْيع
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 ADSLقرارداد ارايه خذهات اينترنت پرسرعت 

 ضویوه شواره يك 

 

 يس:هطتطُ .طاهي لغيبً يْي اظ زًٍَؿ حَيَي ٍ يب حٍََي )ضطّت/هَسسِ( ضا تْويل ىطهبئ

 

 هطتطّيي حَيَي:

 ّسهلي: ًبم پسض: ًبم ٍ ًبم ذبًَاز.ي:

 تبضيد تَلس: هحل غسٍض: ش.ش:

 ضنل: هيعاى تحػيکت: خٌسيت:

 ًطبًي ٍ ّسپستي:

 ًطبًي هحل زضيبىت ذسهبت:

 :.............................................ADSLتليي       تليي:.............................................      ىبّس:....................................... 

 ........................:.................. ADSLًبم غبحت ذظ تليي         .......             ...........................تليي ّوطاُ:

 ضايبًبهِ:

 

 هطتطّيي حٍََي:
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 :ّساٍتػبزی ت/هَسسِ: ًبم ضطّ

 هحل ثجت: ضوبضُ ثجت: ضٌبسِ هلي:

 ًبم هسيطفبهل ٍ غبحجبى اهضب:

 ًَؿ ىقبليت:

 سوت: ًبم ًوبيٌسُ:

 ًطبًي:

 ّسپستي:

 هحل زضيبىت ذسهبت: يًطبً

 ....................................تليي:...........................................................                                         ىبّس:...............

 .......................:..................ADSLضوبضُ توبس ًبم غبحت ذظ تليي   ......................:..........................ADSLتليي 

 ضايبًبهِ: 



 

 ADSLقرارداد ارایه خدمات اینترنت پرسرعت 

 ضویوه شواره دو

 ًَؿ سطٍيس زضيبىتي:

 حدن تطاىيِ هبّبًِ : : Kbpsسطفت ثطحست 

 حدن اضبىي: حدن تطاىيِ سبليبًِ:

Iًَؿ  P  :                   (I P ثبضس(ثِ غَضت پيص ىطؼ اظ ًَؿ زيٌبهيِ هي 

 هست ظهبى اضتطاُ اظ ظهبى اٍليي اضتجبط ثِ هست :

 ثبضن.هتَبضي هَزم اظ ًَؿ                   ثِ ٍيوت              هي ثبضن/ًوي

 ثبضن.بضن/ًويثهتَبضي سطٍيس ًػت ٍ ضاُ اًساظی تٌْسيي ضطّت                       هي

)زضغَضتيِْ هػطه ٌٌّسُ هتَبضي هَزم ٍ سطٍيس ًػت ٍ ضاُ اًساظی اظ ايي ضطّت ًجبضس زض غَضت 

 ت ىٌي، ضطّت پبسد .َ ًرَاّس ثَز(ثطٍظ هطْک

Splitter  : اضافی 
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