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 مقدمه

اين سند شامل مقررات مربوط به ارائه خدمات پردازش سريع در مراکز عضو شبکه ابررايانش ملی کشور جمهوری 

لزامات سطح پايه ارائه خدمات، تعهدات کاربران نسبت به مراکز و بالعکس را تعيين مينمايد. از  اسالمی ايران می باشد که ا

اين رو اين سند به عنوان مرجعی در نظر گرفته خواهد شد که همه مراکز عضو و کاربران آنها ملزم به رعايت آن خواهند  

 بود. 

مکانات و شرايط خاص خود ممکن است مواردی  ها، االزم به ذکر است که هر يک از مراکز عضو بنا به سياست

بيش از اين را جهت ارائه خدمات با کيفيت باالتر و سهولت استفاده کاربران به عنوان تفاهم سطح خدمت با کاربر توافق  

نمايند. ليکن در آن تفاهمنامه نبايستی هيچ يک از بندهای اين سند نقض شود و البته در صورتی که نياز به حل اختالف  

گيری خواهد بود. جزييات  مطابق با روش مندرج در اين سند به وجود آيد، صرفاً محتوای اين سند مالک عمل و تصميم

 توافق مذکور از طريق پايگاه اينترنتی مراکز در دسترس کاربران قرار خواهد گرفت.

يب قرار گرفت و از اين  توسط اعضای محترم شورای ابررايانش ملی مورد تصو  1401آذرماه    16اين سند در تاريخ  

 باشد.االجرا میتاريخ الزم

 

  



 

 

 تعاريف 

حمايت و پشتيبانی امور پژوهشی وزارت  شبکه: شبکه ابررايانش ملی جمهوری اسالمی ايران که زير نظر دفتر   ●

کند و مسئوليت هماهنگی امور مربوط به خدمات پردازش سريع و محاسبات سنگين  عتف مسئوليت فعاليت می

در بين مراکز عضو را بر عهده دارد.  همچنين شبکه بر کيفيت ارائه خدمات و رعايت استانداردهای الزم در مراکز  

 عضو نظارت دارد.

 باشد.دهنده خدمات پردازش سريع و محاسبات سنگين که عضو شبکه میز مراکز ارائهمرکز: يکی ا ●

نمايد و  کاربر: شخص حقيقی يا حقوقی که خدمت پردازش سريع و محاسبات سنگين را از يک مرکز دريافت می ●

 بردار آن محسوب خواهد شد.به عنوان تنها بهره

 ها قابل مشاهده است:که در ادامه عناوين آنخدمت: يکی از خدمات پردازش سريع و محاسبات سنگين   ●

o  1ماشين مجازی 

o 2سکوی محاسباتی 

o 3خوشه محاسباتی 

 گردد: ای از منابع را به شرح زيرشامل میهر خدمت مجموعه

o ها باشد:تواند يکی از انواع پردازنده مطابق فهرست زير و يا ترکيب هر دو آنپردازنده: می 

▪ CPU  گردد. هسته میها مشخص می ای از هسته اساس مجموعه: پردازنده محاسباتی که بر-

 ( باشد.4واند يکی از انواع هسته حقيقی و يا هسته مجازی ) نخ ت

▪ GPU پردازنده گرافيکی که با دو مشخصه مدل پردازنده و ميزان فضای حافظه در دسترس :

 گردد. )با واحد گيگابايت( معرفی می 

o  حافظه: حافظه اصلی سيستم ياRAM  گردد. آن با واحد گيگابايت مشخص میکه حجم 

o سازی: حافظه جانبی سيستم که میفضای ذخيره( تواند يکی از انواع هارد مکانيکیHDD  و يا حافظه )

SSD ها باشد.و يا ترکيبی از آن 

 تواند در قالب يکی از  دو مدل زير ارائه گردد: هم چنين خدمت می

o   با ساير کاربران نيز به اشتراک گذاشته خواهد شد و  اشتراکی: در اين مدل منابع ارائه شده به کاربر

 گرديد. در واقع خدمت به صورت تسهيم زمانی ارائه می

o   اختصاصی: در اين مدل منابع تخصيص داده شده به کاربر مختص او خواهد بود و در کل زمان ارائه

 شود. خدمت با ساير کاربران به اشتراک گذاشته نمی

 

 
1Virtual Machine  
2Docker  
3Cluster  
4Thread  



 

 

 ها نشانیمشخصات هويتی و 

ا، شماره تماس و ... صحيح بوده و مرکز  هنمايد که کليه اطالعات هويتی ارائه شده به همراه آدرس کاربر اذعان می ●

حق دارد هر زمان که نياز به کنترل اين اطالعات داشته باشد مستندات اين اطالعات را از کاربر دريافت نمايد. در  

حق دارد تا تکميل اطالعات صحيح و مستند، نسبت به تعليق يا    صورت ناقص و يا نادرست بودن اطالعات، مرکز

 توقف خدمت اقدام نمايد. 

خواهد بود. مرکز مسئوليتی نسبت به تبعات و  ايميل  روش ارتباطی مستند مرکز با کاربر و بالعکس، از طريق   ●

 اند ندارد.ع مرکز نرساندهخسارات وارد بر کاربرانی که اطالعات تماس تغيير يافته خود را از طرق معتبر به اطال

 شود کاربران از آدرس ايميل بومی استفاده نمايند.توصيه می ●

 های برخط داخلی جهت احراز هويت کاربران استفاده نمايند. شود مراکز از سامانه توصيه می ●

 بردار از خدمت بدون اطالع مرکز مجاز نيست. تغيير بهره ●

 

 خدمت 

 خدمات جاری ارائه شده در مرکز را درخواست دهد. تواند يکی از کاربر در هر زمان می ●

خدمت ارائه شده در مرکز بايد بر اساس محتوای مندرج در بند مربوط به تعاريف، به صورت کامل مشخص شده  ●

 . توصيه شبکه به مراکز اين است که تا حد امکان شفافيت در تعريف خدمت را به کار بگيرند.باشد

بر   ● ارائه شده در  مرکز  اساس استاندارد فنی و مصالح مرکز تعريف شده و برای کاربر خاص غير قابل خدمات 

 تفکيک و تغيير است و کاربر موظف است بررسی الزم خود را قبل از خريد درخواست به عمل آورده باشد. 

ر،  شوند و هيچ گونه ضمانتی مانند مطابقت با نياز کارباند ارائه میخدمات مرکز به همان شکلی که تعريف شده ●

 شود.ارائه نمی …پذيری و  عيب بودن، عدم قطعی، آسيببی

بر ممکن است به مدت طوالنی درخواست کاربندی مرکز متغير خواهد بود و زمان شروع خدمت بسته به اولويت ●

 در صف اجرا بماند.

صات باشد و مرکز، تنها متعهد به ارائه خدمت مطابق مشخمسئوليت عدم استفاده صحيح از خدمت با کاربر می ●

 باشد.تعريف شده می

زمان ارائه خدمت از لحظه تخصيص منابع که به کاربر اطالع داده خواهد شد محاسبه شده و به صورت پيوسته تا   ●

 پايان مدت مشخص شده ادامه خواهد يافت. 

 مرکز مسئوليتی در قبال عدم استفاده کاربر از خدمت تحويل شده در مدت زمان تعيين شده ندارد.  ●

د هرگونه مغايرت خدمت ارائه شده با مشخصات درخواستی، کاربر موظف است مراتب را حداکثر  در صورت وجو  ●

از زمان شروع خدمت به مرکز اعالم نموده و مرکز موظف است مراتب اصالح را در اسرع   دو روز کاری ظرف مدت  

ور اقدام نمايد، مسئوليت  وقت به عمل آورد و خدمت را مجدداً شروع نمايد. در صورتی که کاربر پس از زمان مذک



 

 

باشد و زمان ارائه  مرکز صرفاً محدود به اصالح خدمت پس از تاريخ اعالم شده تا پايان زمان خدمت ثبت شده می

 خدمت افزايش نخواهد يافت. 

 مرکز تعهدی نسبت به تغيير مشخصات خدمت ارائه شده تا پايان دوره جاری نخواهد داشت. ●

با ثبت درخواست جديد و پرداخت مبلغ آن وجود خواهد داشت. به اين   امکان تمديد مدت زمان يک خدمت ●

پيش از اتمام خدمت جاری، نسبت به ثبت درخواست جديد اقدام    دو روز کاری بايست حداقل  منظورکاربر می

 نمايد.

ين است باشد. البته توصيه شبکه به مراکز امسئوليت اطالع از زمان انقضاء خدمت وکنترل آنها بر عهده کاربر می ●

 که پيش از سررسيد زمان انقضاء خدمات ارائه شده، مراتب را از طريق پست الکترونيک به کاربر يادآوری نمايند.

نرم ● شدن  عملياتی  و  نصب  به  نسبت  مرکز  محاسباتی،  سکوی  و  مجازی  ماشين  خدمات  سيستم، در  افزارهای 

زء کل زمان خدمت ارائه شده به کاربر محاسبه  افزارها هم جاندازی اوليه نرممسئوليتی ندارد و زمان نصب و راه

 خواهد شد. 

افزارهای مربوط به پردازش موازی مسئول است در خدمات خوشه محاسباتی، مرکز صرفاً در قبال زيرساخت و نرم ●

 باشد.افزارهای سطح کاربر در تعهد مرکز نمیو مشکالت مربوط به نرم

د و پرداخت هزينه خدمات موجب بروز حقی برای کاربر نمی باشمالک کليه منابع ارائه شده در خدمت، مرکز می ●

 ردد. گ

 

 های خدمتهزينه 

 گردد. هزينه خدمات بنا به مشخصات فنی و شرايط مرتبط توسط مرکز به کاربران اعالم می ●

ای شبکه بر تعرفه خدمات پايه ارائه شده در مراکز نظارت دارد. ليکن هر مرکز ممکن است خدمات توسعه يافته ●

جهت افزايش کيفيت و سهولت استفاده برای کاربران ارائه نمايد که تعرفه آن توسط خود مرکز تعيين و به را  

 کاربران اعالم خواهد شد. 

کاربر بايستی هزينه خدمت را به صورت پيش پرداخت در زمان ثبت درخواست و پيش از تخصيص خدمت از   ●

 طريق روش تعيين شده توسط مرکز بپردازد. 

ها و تسهيالت قابل پذيرش مرکز استفاده  ه کاربر برای پرداخت وجه يک خدمت بخواهد از تخفيفدر صورتی ک  ●

 نمايد، اين کار را بايد در زمان ثبت درخواست و پيش از تخصيص خدمت به اطالع مرکز برساند.

ت آن  در صورت تغيير تعرفه خدمات مرکز درحين يک خدمت جاری، چنانچه کاربر و مرکز برای تغيير مشخصا  ●

های جديد مالک عمل قرار خواهند گرفت. ليکن خدمات تاييد شده قبلی بدون خدمت به توافق برسند، تعرفه

 گردد. تر تا پايان دوره آن ارائه می دريافت وجه اضافه

مرکز تنها مسئول پشتيبانی فنی سرور بوده و در صورتی که بروز مشکل به خاطر استفاده ناصحيح کاربر باشد،  ●

 بانی از وی اخذ خواهد شد. هزينه پشتي



 

 

 افزار به صورت رايگان ندارد.مرکز مسئوليتی نسبت به نصب نرم ●

يا دريافت ) ( در فضای ذخيرهUploadمرکز مسئوليتی نسبت به بارگذاری اطالعات ) ● (  Downloadسازی و 

 اطالعات به صورت رايگان، ندارد.

بر در فضای تخصيص يافته به خدمت به صورت  مرکز مسئوليتی نسبت به تهيه نسخه پشتيبان از اطالعات کار ●

 رايگان ندارد. 

گردد  های کارشناسی نيروی فنی و يا ساير خدماتی که درهنگام استفاده از يک خدمت مورد نياز واقع میهزينه   ●

 باشد .تابع تعرفه روز می

 

 محدوده مجاز استفاده از خدمت

 های سايبری و علمی برای کاربران الزامی است. حوزه رعايت کليه قوانين جمهوری اسالمی ايران در تمامی  ●

های کاربران را بدون اطالع قبلی مورد بررسی قراردهد. مشاهده هر يک از  مرکز مجاز است نحوه اجرای برنامه ●

باشد. دهنده تخطی از شرايط مندرج میموارد درج شده در ذيل تخلف محسوب خواهد شد و مرکز تنها تشخيص

طی يک کاربر اطالع پيدا کند، نسبت به بررسی فنی و يا حقوقی موضوع اقدام خواهد کرد.  زمانی که مرکز از تخ

در اين زمان ممکن است برای جلوگيری از ادامه تخلف، خدمت ارائه شده به صورت موقت قطع گردد. پس از  

ر خاطی خواهد  ها، مرکز بسته به نوع تخلف مجاز به محدودسازی، تعليق يا قطع دائم خدمت کاربتکميل بررسی

بود. همچنين مرکز در صورت لزوم، حق پيگرد قانونی، شکايت و اخذ خسارت از متخلف را نيز برای خود محفوظ 

دارد. همچنين کاربر متخلف، مسئول جبران کليه خسارات مادی و معنوی وارده به مرکز و ساير کاربران و نيز  می

 پرداخت جرايم قانونی خواهد بود :

o ای جمهوری اسالمی ايران )کاربر موظف به کسب اطالع کامل در  قانون جرائم رايانه  عدم رعايت مفاد

 مورد اين قانون می باشد.(

o  الملل. افزارهای بدون رعايت حقوق مؤلفين بر اساس قوانين داخلی ايران و نيز قوانين بيناستفاده از نرم 

o ی که موجب اختالل در عملکرد سرور گردديهاهنصب و يا استفاده برنام . 

o هايی که موجب آلودگی يا پايين آمدن امنيت  ها و يا برنامه استفاده از کدهای مخرب مانند انواع ويروس

 سرور گردد.

o هايی که به هر شکل موجب نفوذ به خدمت های با نگارش ضعيف و يا انجام فعاليتاستفاده از برنامه

 ها گردد. آن جاری و يا خدمات جاری مرکز به ساير کاربران و يا اختالل در 

o های حاوی ويروس عمداً و يا سهواً در فضای تخصيص يافته به خدمتوجود فايل 

o  های اشخاص ثالثاستفاده از خدمت جهت ايجاد اختالل و يا نفوذ در سيستم 

o عدم رعايت محدوده استفاده از منابع تخصيص يافته به خدمت 

o  ها و يا منابع، هر گونه ر مجاز از دادهمختل کردن امنيت سيستم يا شبکه مانند دسترسی يا استفاده غي

پذيری منابع يا شبکه، مداخله در خدمات ارائه شده به ساير تالش برای جستجو، اسکن يا آزمايش آسيب



 

 

کاربران يا شبکه، تالش عامدانه برای پر کردن فضای مربوط به منابع خارج از فضای خدمت يا  پهنای  

 … ها و برداران آنطالعات ساير کاربران بدون مجوز از بهرهباند شبکه، تالش برای تغيير و يا حذف ا

o هايی که مستقيماً مخالف هر قانون اجرايی باشد يا انتقال، نگهداری يا انتشار هر گونه اطالعات و داده

زمينه را برای تخلف از قانون خاصی فراهم کند از جمله قرار دادن هرگونه داده تحت پوشش قوانين  

 مجوز. مالکيت معنوی بدون 

o  استخراج هر گونه رمزارز 

 هر گونه عملی که در اينجا به آن اشاره نشده باشد ولی از نظر قوانين جاری کشور ايران خالف باشد. ●

گونه فعاليت در فضای خدمت تماماً بر عهده کاربر است. اين مسئوليت شامل موارد  مسئوليت محتوای موجود و هر  ●

 پذيرد خواهد بود. شخاص ثالث نيز انجام میتخلف عمد، سهو و يا مواردی که توسط ا

مرکز برطبق قانون موظف است در صورت برخورد با موارد مجرمانه نسبت به انسداد خدمات، اقامه دعوا و ارائه    ●

 اطالعات کاربری که محتوای مجرمانه در فضای خدمت خود دارد به مراجع قضائی اقدام نمايد.

رسد، گردد و با پايان زمان آن به پايان میقيماً به نحوه استفاده از خدمت برمیبه غير از آن دسته از قوانين که مست ●

 بندهای ديگر قوانين پابرجا بوده و کاربر همواره موظف به رعايت قوانين عمومی وحقوقی مرکز خواهد بود.

 

 

 

 های کاربرانداده

بايست نسخه پشتيبان  بوده و همه کاربران میها با خود کاربر  به طور کلی مسئوليت تهيه نسخه پشتيبان از داده ●

داده  و  نياز  مورد  اطالعات  کليه  برنامه از  اجرای  به  مربوط  ميانی  و  های  تجهيزات  از  غير  را در جايی  های خود 

ی ذخيره شده، سرورهای مرکز نگهداری نمايند تا در صورت بروز هرگونه اشکال، امکان ادامه اجرای برنامه از نقطه

اشد. در صورت بروز هر مشکل هيچ گونه اعتراضی مسموع نخواهد بود و مرکز در اين زمينه هيچ  وجود داشته ب

 گونه مسئوليتی ندارد. 

ها  های وارده در اثر اعتماد و اتکاء به اطالعات قرار گرفته روی سيستممرکز تحت هيچ شرايطی مسئوليت خسارت  ●

 پذيرد.  را نمی 

اسيت هستند بر روی فضای خدمت ارائه شده قرار دهد و مرکز در خصوص  کاربر نبايد اطالعاتی را که دارای حس ●

 استفاده از اين اطالعات تعهدی ندارد.  سوء

های فضای فناوری اطالعات ممکن است استراق  خدمات ارائه شده در فضای محاسبات سريع نيز مانند ساير محيط ●

امن فرض نمايند و مرکز هيچ گونه مسئوليتی در رابطه با  سمع شوند. لذا کاربران بايد هميشه ارتباطات خود را نا  

 پذيرد. امنيت تبادل اطالعات از طريق شبکه را نمی

 های مورد استفاده کاربر ندارد. مرکز مسئوليتی نسبت به ضعف امنيتی ناشی ازنرم افزارها و يا برنامه ●



 

 

فاده و ارائه به اشخاص ثالث و يا مرکز در قبال حفاظت کامل از اطالعات شخصی کاربر مسئول بوده و حق است ●

استفاده تبليغاتی را ندارد و تنها در صورت دريافت حکم قضائی، اطالعات شخص مورد تقاضا را بنا بر ضرورت  

 قانونی در اختيار مقام قضائی قرار خواهد داد. 

نين آن را در  باشد و همچهای کاربر در فضای خدمت ارائه شده میمرکز موظف به رعايت محرمانگی کليه داده  ●

اختيار اشخاص ثالث قرار نخواهد داد. مرکز تنها در صورت پيگرد قانونی ناشی از تخلف کاربر و يا دريافت حکم 

 ها را بنا بر ضرورت قانونی در اختيار مقام قضائی قرار خواهد داد.قضائی اين داده 

 م خدمت نخواهد داشت .مرکز هيچ مسئوليتی برای نگهداری اطالعات ذخيره شده کاربر پس از اتما ●

 

 قابليت اطمينان/تعهدات مرکز 

مرکز تنها مسئوليت ارائه خدمات در محدوده موضوع محاسبات سريع را دارد. در خصوص اختالالت و موارد ديگر   ●

 باشد. افزارها و مواردی از اين دست مسئوليتی متوجه مرکز نمی اندازی نرممانند ارتباط اينترنت کاربر، مشکالت راه

 باشد.با تدابير امنيتی خود مسئول حفظ امنيت پايه خدمات خود می مرکز ●

 مرکز مسئوليتی نسبت به در اختيار گرفتن کلمه عبور کاربر و فضای خدمت، توسط اشخاص ثالث ندارد. ●

افزاری که موجب عدم دسترسی به خدمت شود، کاربر موظف به اعالم مشکل به در صورت بروز مشکل سخت ●

 باشد.افزار معيوب به صورت رايگان میبوده و مرکز پس از اطالع، موظف به تعويض سخت بخش پشتيبانی مرکز

در صورت تائيد واحد فنی مرکز مبنی بر وجود عامل داخلی در مرکز که منجر به اختالل خدمت جاری شده باشد،   ●

دول زير صورت خواهد  ، جبران اعتبار برای کاربر مطابق جدر بازه يک ماهپذيری سيستم  بر اساس ميزان دسترسی

 گرفت.

 پذيری یدسترس
 ميزان اعتبار برگشت داده شده 

 خدمت خوشه ای  خدمت ماشين مجازی

 درصد 30 درصد 5 درصد 99کمتر از 

 درصد 60 درصد 40 درصد 95کمتر از 

 

 روز خواهد بود.  30* سقف ميزان جبران اعتبار در مدت زمان يک سال، حداکثر به اندازه 

درصد باشد، کاربر به جای استفاده از اعتبار    90پذيری در بازه يک ماه کمتر از  یشرايطی که ميزان دسترس * در  

تواند نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمايد و مرکز بايد وجه معادل سهم  جبرانی پيشبينی شده در جدول فوق، می

يطی معتبر است که وجه سرويس توسط خدمت تعيين شده در جدول فوق را به وی مسترد نمايد )اين بند در شرا

 کاربر به حساب مرکز واريز شده باشد و اعتبارهای تشويقی شامل اين بند نخواهد شد(. 

 

مدت زمان قطع خدمت ناشی از عدم پرداخت مطالبات مرکز، بررسی جرائم واعمال تشخيص کارشناسی به مدت   ●

 گردد. زمان خدمت افزوده نمی



 

 

 پردازد.ابت خدمات ارائه شده به هر نحو نمیمرکز هيچ گونه خسارت نقدی ب  ●

 

 پشتيبانی

 مرکز بايد اطالعات تماس و نحوه ارائه خدمات پشتيبانی خود را از طريق پايگاه اينترنتی به کاربران اعالم نمايد. ●

تعهدات  بخش پشتيبانی مرکز موظف است پاسخ اوليه در رابطه با موارد مطرح شده از سوی کاربر که مربوط به   ●

 روز کاری آماده و اعالم نمايد.  1مرکز نسبت به خدمت ارائه شده است را حداکثر در مدت  

های گارانتی و پشتيبانی بايد از طريق ايميل نحوه ارتباط مستند کاربر و بخش پشتيبانی مرکز برای درخواست  ●

 شد. باشدکه زمان دقيق ارسال درخواست، زمان دقيق رسيدگی و هويت کاربر مشخص با

کند، ولی وی خود مسئول است با اطالعات فنی الزم  مرکز تالش خود را جهت راهنمايی کاربر در مسائل فنی می ●

از خدمات آشنائی داشته باشد و مرکز مسئوليتی نسبت به آموزش نحوه بهره از جهت استفاده  برداری صحيح 

 خدمت ندارد.

ساعت( از زمان وقوع از طريق   72سرع وقت )ظرف بايست در اعدم رضايت از خدمات بخش پشتيبانی و فنی می ●

ايميل به بخش پشتيبانی مرکز اعالم گردد. فرايند رسيدگی در اين مرحله بنا به شرايط ممکن است زمانبر باشد. 

اما توصيه شبکه به مراکز اين است که در اولين فرصت ممکن پاسخ خود را نسبت به موارد مطرح شده از سوی  

 ند. کاربر اعالم نماي

 

 شرايط خاص 

ای افزاری يا شبکهافزاری، نرمها حق انجام تغييرات فنی سختمرکز برای بهبود کيفيت خدمات و نگهداری سامانه ●

 های ارائه شده دارد. را در سرويس 

-سختهای  دهد تا در زمان مورد نياز در جهت بهبود سطح کيفی، اقدام به انجام فعاليت کاربر به مرکز وکالت می ●

 ای روی خدمات جاری آن نمايد. افزاری يا شبکهفزاری، نرما

ساعت قبل از    48دهد مرکز موظف است حداقل  در مورد تغييراتی که خدمت ارائه شده را تحت تاثير قرار می ●

اطالع  را  موارد  تغييرات،  مرکز  اعمال  و  نمايد  تغييرات سازگار  اين  با  را  است خود  کاربر موظف  و  نمايد  رسانی 

 پردازد. در رابطه با توقف سرويس در اين شرايط به کاربر نمی  خسارتی

های فنی وی را ناچار به اين هرگاه به دليل موارد ضروری، مرکز امکان اطالع رسانی را از دست بدهد ويا فوريت ●

 رسانی زمان و نحوه تغييرات نخواهد داشت. امر نمايد، مسئوليتی برای اطالع 

بر عدم انجام تعهدات خود در هنگام موارد فورس ماژور مانند باليای طبيعی، مرکز هيچ گونه مسئوليتی در برا ●

 های دولتی، تحريم و مواردی از اين دست را ندارد.جنگ، شورش، آشوب اجتماعی، انفجار، اعتصاب، محدوديت

 بروز هر يک از موارد فورس ماژور موجب تخطی کاربران از شرايط خدمات نخواهد شد. ●



 

 

 

 حل اختالف 

کاربر و مرکز موظف به رعايت مفاد و انجام تعهدات مندرج در اين سند بوده و در صورت بروز اختالف، از طريق   ●

 روال مشخصی که مرکز معرفی نموده است سعی در حل اين اختالف خواهند نمود.

رخانه شبکه وانند ادعای خود را با ارائه مستندات به دبي تچنانچه اختالف پيش آمده حل نشد، طرفين دعوا می ●

الطرفين به موارد مطرح شده رسيدگی  ارجاع دهند. کميته حل اختالف شبکه به عنوان مرجع حل اختالف مرضی

 االجرا خواهد بود.خواهد نمود و نظر نهايی اين کميته برای طرفين الزم


