قوانین شبکه ایران فرتاک
 021- 77168544شماره تماس
 30007477294949شماره پیامک اختصاصی

)1
کاربران :به کلیه کسانی که در وب سایت شبکه ایران فرتاک ثبت نام می نمایند اطالق دارد که شامل افراد
حقیقی و حقوقی میباشد.

)2
مجری :مالک و سهامدارن شبکه ایران فرتاک میباشند که منبعد در این قراداد شبکه نام دارد.

)3
خدمات مورد شمول این شبکه شامل :ترجمه ،تایپ ،تحقیق و فعالیت های عمرانی در دو حوزه خرد و کالن
میباشد.

)4
یک قرارداد زمانی میان کاربر و شبکه منعقد میگردد که کاربر ضمن ثبت نام در وب سایت شبکه سفارش خود را
ثبت و مبلغ پیش پرداخت سفارش را نیز پرداخت نماید.

)5
روز های تعطیل جزو زمان تحویل معرفی شده در پیش فاکتور لحاظ می شوند .به عبارتی روز های تعطیل نیز
شبکه مشغول به کار است و روز های تعطیل موجب اضافه شدن به زمان تحویل سفارش نمی شود.

)6
فقط قیمت هایی که در پیش فاکتور می بینید معتبر هستند .پیش فاکتور های تایپ و ترجمه تا یک ماه پس از
صدور و پیش فاکتور های تحقیق (نگارش پایان نامه و مقاله)فقط یک هفته پس از صدور اعتبار دارند و در صورت
عدم پرداخت می بایست قبل از هر گونه اقدامی با دپارتمان مربوطه هماهنگی الزم انجام گردد و از معتبر بودن
پیش فاکتور اطمینان حاصل شود

)7
تمامی پرداخت های آنالین که از طریق بانک ملت انجام می شود توسط بانک ملت ضمانت می شود و در
صورتی که هر گونه اختاللی در پرداخت آنالین انجام شود می توانید با 02127312731تماس گرفته و پی گیری
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نمایید

)8
تمامی پرداخت های آنالین که از طریق درگاه بانک سامان انجام می شود توسط بانک سامان ضمانت می گردد
و در صورت هر گونه اختاللی می توانید با  02184080تماس بفرمایید

)9
کلیه حقوق محتوای وب سایت شبکه شامل ویدئوها ،تصاویر ،متون و قوانین متعلق به شبکه ایران فرتاک
میباشد و هرگونه کپی برداری و اشتراک گذاری و یا فروش حتی با اجازه موسسه ممنوع بوده و متخلف تحت
پیگرد قانونی قرار می گیرد .

)10
شبکه در خصوص مفاد و فحوای سفارش کاربر چون هیچگونه بررسی و تطبیقی انجام نمیدهند ،لذا در صورتی که
مفاد سفارش کاربر حاوی اطالعات و متونی باشد که مغایر با قوانین و مقررات کشوری ،شرعی و عرفی باشد،
هیچگونه مسئولیتی ندارد و کلیه مسئولیت مفاد و مندرجات سفارش با کاربر میباشد

)11
شبکه مسئولیتی در قبال عدم انجام تعهدات خود که نتیجه مواردی خارج از اختیار شبکه  ،که عبارتند از وقوع
بالیای طبیعی ،قوه قهریه ،شرایط غیر عادی ،قطعی شبکه ،اینترنت ،اینترانت ،خرابی دیتا ،خرابی در سرور و غیره
باشد را ندارد.

)12
موسسه از فونت های معمول برای متون تایپ شده ایی که تحویل می دهد استفاده می نماید مگر اینکه کاربر
درخواست فونت با شیوه نامه خاصی را داشته باشد.

)13
هزینه سفارش های حضوری تایپ (فقط تایپ هایی که حضورا به شعب شبکه ایران فرتاک مراجعه می نمایند)
می تواند تا دو برابر لیست قیمت های که در سایت موجود است یا حتی دو برابر پیش فاکتوری که به صورت
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آنالین صادر شده است محاسبه شود.

)14
شبکه هزینه و زمان انجام سفارش را از طریق پیامک و ایمیل معرفی شده در فرم ثبت نام اعالم می
نماید .عدم دریافت پیامک به علت انسداد دریافت پیامک تبلیغاتی و یا اختالل در سرور ارسال کننده
پیامک هیچ گونه مسئولیتی را برای شبکه ندارد .جهت دریافت اطالعات از طریق ایمیل خود  ،عالوه بر
چک کردن پوشه ، inboxپوشه  spamایمیل خود را نیز چک

کنید ( .توجه داشته باشید در برخی از سرویس

دهنده های ایمیل  ،به جای نام  spamاز نام هایی نظیر  Bulk,junkو  trashاستفاده شده است )

)15
شبکه هیچگونه تعهدی در قبال افرادی که بصورت منظم به وب سایت موسسه بعد از دریافت پیامکهای ارسالی
مراجعه نکردند  ،نخواهد داشت و کاربر پس از ثبت سفارش موظف می باشد تا به پی گیری سفارش های خود
بپردازد .کلیه عواقب ناشی از عدم بررسی پیامک با کاربر میباشد و شبکه هیچ گونه مسئولیت در قبال کلیه
خسارت وارده برای کاربر ندارد.

)16
کاربر موظف است در صورت عدم ارسال پیامک به سایت شبکه مراجعه کند و وضعیت سفارش خود را از طریق
پنل کاربری مورد بررسی قرار داده واقدامات الزم را انجام دهد.

)17
با عنایت به اینکه ارتباط کاربر با مترجم و تایپیست ممنوع میباشد ،لذا هرگونه ارتباط این دو موجبات رفع
مسئوولیت شبکه را در انجام سفارش و تضمین کیفیت آن را موجب خواهد شد.

)18
شبکه دسترسی دائم کاربر و مترجم ،مولف ،محقق و تایپیست به وب سایت را تضمین نمینماید .البته در تمام
تالش بر این است تا از اختالالت احتمالی جلوگیری شود.

)19
شبکه میتواند ،انجام سفارش ارجاعی را با یک پیام ،لغو و منحل نماید ،که طریق اعالم شامل تماس تلفنی
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،ارسال پیامک و یا ایمیل می باشد.

)20
کاربر مخیر است هرگونه قرارداد را با اعالن به شبکه منحل و یا اقاله نماید .طرق اعالن انحالل و یا اقاله عبارتند از
 -1درساعات اداری و کاری از طریق تماس با اپراتور مربوطه-2.از طریق پنل کاربری

)21
موسسه بعد از کنسل سفارش از سوی کاربر ،به تناسب و موازات کار انجام شده و  15درصد از هزینه کل سفارش
به عنوان خسارت ،الباقی مبلغ را در حق کاربر تودیع می نماید و آن قسمت از سفارش که انجام شده است به
کاربر تحویل می دهد.

)22
موسسه مسئولیتی درباره خسارات (مالی ،جانی و )...ناشی از تاخیر در انجام قرارداد نخواهد داشت و کاربر میتواند
منتظر اتمام کار بماند و در غیر این صورت مبلغ پرداخت شده به او برگردانده شده و سفارش انجام شده به او
ارائه نمیشود.

)23
اعتراض کاربران به خدمات شبکه صرفاً از طریق آدرس ایمیل بخش بازرسی iranfartak.control@gmail.com

بررسی و نظر گروه بازرسی الزم االتباع و قابلیت اعتراض در هیچ یک از مراجع قضایی و شبه قضایی و غیر قضایی
را ندارد.

)24
در صورت پذیرش اعتراض ،ظرف مدت  72ساعت نسبت به ارجاع ویرایش یا ترجمه بعدی اقدام خواهد شد در
غیر اینصورت مبلغ دریافتی به کاربر عودت داده خواهد شد.

)25
شبکه متعهد است تمامی مراحل سفارشات تحقیق(مقاله و پایان نامه ) به تایید استاد راهنما برسد در غیر این
صورت هزینه به شما عودت داده میشود
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)26
در سفارش های تحقیق (پایان نامه ،مقاله ,تحقیق کالسی) هیچ گونه ضمانتی از لحاظ کیفیت از محقق وجود
ندارد و فقط ضمانت بازگشت وجه فقط تا  7روز پس از تحویل وجود دارد که می بایست اعتراض به تایید بخش
بازرسی شبکه برسد.

)27
در سفارشات تحقیق (پایان نامه و مقاله )درصورتیکه بعد از تحویل یک مرحله ،دانشجو در اعالم نتیجه آن مرحله
بیش از  10روز تاخیر کند شبکه فرض را بر بی نقص بودن کار خواهد گماشت و هزینه را به کارشناس پرداخت
خواهد کرد و اگر این تاخیر بیشتر از چهار هفته با شد شبکه این اختیار را دارد که قرارداد را یک طرفه فسخ کند و
هرگونه ادعایی ازجانب دانشجو برای از سرگیری پروژه مستلزم کارشناسی مجدد و پرداخت هزینه خواهد بود

)28
آموزش در راستای سفارشات پایان نامه و مقاله وظیفه ما میباشد.اگر دانشجو خارج از محدوده پایان نامه و
مقاله (مثال آموزش نرم افزار خاص)درخواست مشاور ه داشته باشد با توافق کارشناس و پرداخت هزینه این امر
امکان پذیر خواهد بود

)29
در سفارش مقاله ،شبکه هیچ گونه مسئولیتی از لحاظ اخذ اکسپت از مجله ها را ندارد و فقط برگشت وجه در
صورت عدم پذیرش وجود دارد.

)30
پرداخت قسط بعدی سفارش تحقیق(پایان نامه ،مقاله ،تحقیق کالسی ،نرم افزار و برنامه نویسی) از جانب کاربر
به منزله اعالم رضایت و تایید تحویل و کیفیت قسمت قبلی و اتمام گارانتی قسمت قبلی می باشد.

)31
استفاده از خدمات شبکه ایران فرتاک منوط به پذیرش قوانین و آیین نامه داخلی این شبکه میباشد .که با
استفاده از خدمات این شبکه  ،این امر داللت بر پذیرش قطعی و منجز و بال قید و شرط قوانین و آیین نامه های
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داخلی شبکه میباشد.

)32
اطالع از قوانین و آیین نامه شبکه از زمان درج در سایت به تاریخ  94/1/1به منزله ابالغ برای تمام کاربران،
مترجمین ،مولفین ،محققین ،معرف ها و تایپیست ها اعم از سابق و الحق میباشد و طرح ادعای اینکه در زمان
ثبت نام تحت عناوین (کاربران ،مترجمین ،مولفین ،محققین ،تایپیستها و معرفین) قانون جاری و الزم االجرا
نبوده ،فاقد اثر قانونی بوده و اساسا قابلیت استماع را ندارد

توفیقات روز افزون شما را از درگاه ایزد منان خواستاریم .
مدیریت شبکه ایران فرتاک
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