
                                               
 

 
 

 بی سیمقرارداد ارایه خدمات اینترنت پر سرعت 
 

دارنده پروانه ایجاد و بهره  600502462104:  ، كد اقتصادی4256عه ارتباطات به شماره ثبت قانون مدني بين شركت پيشگامان توس 01بر اساس ماده این قرارداد 

ان تنظيم مقررات و ارتباطات رادیویي، به نشاني یزد، بلوار شهيد صدوقي، روبروی مركز مخابراتي شهيد از سازم 011-46-01( به شماره FCPبرداری از شبكه ارتباطات ثابت )
شخصات نام و نام و م info@pishgaman.netرایانامه :  150-5541116نمابر :   150-55262 ، شماره تماس :1404411454صدوقي، ساختمان پيشگامان كدپستي 

 ، از طرف دیگر و با شرایط ذیل منعقد مي گردد : با مشخصات یاد شده در فرم ضميميه شماره یك مشتركاز یك طرف و  خانوادگي و شماره شناسنامه و كدملي صاحبان امضا

 تعاریف

 شركت پيشگامان توسعه ارتباطات سهامي خاص شركت:

سرویس های شركت با نشاني و مشخصات مندرج در برگ از خدمات  ،یه كننده خدمات شبكه انتقال داده هااقرارداد منعقده با ار شخص حقيقي یا حقوقي كه در محدوده :مشترك

 قانون تجارت الكترونيك(  61بند ب آیين نامه اجرایي ماده  0)طبق ماده  استفاده مي نماید. قرارداد،شماره یك ضميمه 

 Kbpsبا واحد  مصرف كنندهس ظرفيت كانال انتقال تخصيص داده شده به نرخ انتقال داده بر اسا پهنای باند:

 آغاز مي گردد.و از زمان اولين ارتباط  محاسبه شده (روز كامل 51های یك ماهه ) دوره بر اساس انتخاب نموده، مشترككه  يمدت زمان سرویس دوره اشتراک :

 Kbpsواحد  ار طول یك ماه بد مشتركميزان اطالعات مبادله شده توسط  ترافیک ماهیانه:

سيم كشي داخل ساختمان  بوده و با نظارت وی اداره و نگهداری مي شود . FCPشامل زیر ساخت و تجهيزات خطوط پر سرعت است كه تحت مالكيت شركت  : شبکه شركت

 نظارت شركت نيست ، جزء شبكه شركت محسوب نمي شود.، خطوط تلفن ، زیر ساخت های شبكه مخابراتي كشور و تجهيزاتي كه تحت مالكيت ، اختيار یا مشترك 

 : موضوع قرارداد1ماده 

 مي باشد . -----تا تاریخ -----دقيقه ---ساعت -----از تاریخ و ترافيك ماهيانه  ،به صورت غير انحصاری يبا سرعت دریافت بي سيم پر سرعتواگذاری خط اینترنت 

 قرارداد  شماره دو گ ضميمهدر بر توسط مشتركمشخص شده مدت زمان 

  مي به نسبت سهم مشترك منظور از غير انحصاری این مي باشد كه مقدار پهنای باند مشخصي توسط گروهي از مشتركين بصورت همزمان بهره برداری  :0تبصره
 شود.

مشترك مي ا شماره تلفن ، و ی ينشان تغيير صورت در و بوده قراردادیك شماره ضميمه در مندرج یوو شماره تلفن  ينشان طبق مشترك به سرویس ارائه به متعهد شركت: 5تبصره

 . ندارد سرویس استمرار و ارائه به نسبت یتعهد هيچ شركتدارد در غير اینصورت تغيير مالكيت و یا جابجایي را به شركت اعالم از روز قبل  02بایست 

 است كه جز الینفك قرارداد مي باشد. مشتركمشخصات  حاوی اطالعات فني ارایه شده وشماره یك : برگ ضميمه 5هتبصر 

 : مبلغ قرارداد2اده م

 مشترك، به صورت خریداری شده توسط مشترك/ اماني / اجاره به شرط تمليك  این قراردادشماره دو برگ ضميمه در و تجهيزات درخواست شده با توجه به سرویس انتخابي   
مورخ  سازمان تنظيم 010شماره  مطابق مصوبه را  ................................................................. ریال و به حروف ...................................................... دد:ـه عـلغ بـف است مبموظ
به شركت ارایه به صورت واریز و اصل فيش را  شركت ه حسابشروع دوره ب روز قبل از 2پرداخت یكجا/ دوراه ای  حداكثر پس پرداخت /را به عنوان پيش پرداخت /  05/00/0545

                                                                                                                                          نماید.

 مشروط به تمدید اشتراك یا خرید اعتبار خواهد بود.مصرف كننده د( ادامۀ سرویس )هر كدام زودتر اتفاق افتمصرفي  : در صورت خاتمه دورۀ اشتراك یا حجم0تبصره 

 خود اقدام نماید. به دریافت سرویس نسبت از این طریق مشتركين مي توانند  مشترك،امكان ثبت نام آنالین برای  صورت: در 5تبصره 
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 هنگام تسویه  مشتركجهت هزینه های اداری شركت مسترد نگردیده و كليه تسهيالت ارایه شده قبلي به  مبلغ كل قرارداد %2،  مشتركنصراف : در صورت ا5تبصره
 حساب محاسبه نخواهد شد.

 : تعهدات طرفین3ماده

 رداد را محرمانه تلقي كرده و از افشای آن خودداری اند كليه اطالعات ثبت شده در این قرارارداد برای طرفين الزم االجرا بوده و طرفين متعهدتمام بندها و مفاد این ق
 نمایند.

 

 :مشترك( تعهدات  1-3

 ا رعایت كليه متعهد است در طول مدت قرارداد بر اساس مقررات قانوني و موازین شرعي و آیين نامه ها و مقررات وزارت ارتباطات و فن آوری اطالعات و ب مشترك
 وليتي به عهده شركت نمي باشد .ئیافته مطابق با عرف موجود استفاده نماید و در صورت اثبات خالف هيچگونه مسونات اخالقي از پهنای باند اختصاص ئش

 ارسال  در حيطه امكانات و اختيارات خود موظف به حفظ امنيت شبكه و جلوگيری از انجام اقداماتي نظير ویروسي نمودن شبكه ، هك نمودن سایت ها ، مشترك
Spam ایجاد اختالل در سرویس های عمومي و  ها، اسكن شبكهمتعهد است از هر گونه اقدام برای ورود به شبكه سرویس دهنده،  مشتركهمچنين  .و ... مي باشد

 خودداری نماید.دیگر مشتركين دسترسي بدون مجوز به اطالعات خصوصي افراد، شركت ها و سازمان های داخلي و خارجي و استفاده از سرویس  ،خصوصي

 اقيمانده مبلغ بو  حق واگذاری موضوع قرارداد را جزئاً و یا كالً بغير را ندارد و در غير این صورت شركت مجاز خواهد بود بصورت یك جانبه قرارداد را فسخ مشترك
 ي باشد.م مشترك قرارداد را به نفع خویش ضبط نماید و مسئوليت هر گونه استفاده غيرقانوني و غير مجاز  و یا ایجاد اختالل بعهده

  در صورت عدم اطالع  آدرس پست الكترونيكي ( اطالعات جدید را به شركت اطالع دهد . -متعهد مي گردد در صورت تغيير مشخصات تماس )شماره تماسمشترك
 ده مشترك خواهد بود .رساني و بروز هرگونه مشكلي در بر قراری تماس با مشترك ، مسئوليت عدم اطالع از موارد متضمن اطالع رساني مي باشد، به عه

  و رفع آن ملزم به حضور  اختالل در خدمات گرددكه منجر به  ستفاده، تغييراتي ایجاد شودپس از تحویل سرویس، در  شبكه و یا تجهيزات مورد ابه دالیلي چنانچه
 باشد، راه اندازی مجدد منوط به پرداخت هزینه خواهد بود . مشترككارشناس در محل 

  رعایت حداقل شرایط الزم جهت راه اندازی سرویس مي باشد. ) حداقل شرایط: مستقيم بودن خط تلفن، عدم عبور از صفر بند و سيستم های تلفن متعهد بهمشترك 
 داخلي، استفاده از سيستم عامل و نزدیك بودن خط تلفن به سيستم(

  ،حقيقي تنها در صورت ارایه گواهي از مراكز دانشگاهي، سازمان ها و موسسات  شتركينمطبق قوانين اعالم شده از سوی سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات رادیویي
قرار مي كند كه با آگاهي و ارایه مدارك ا مشترك مي باشند، لذا Kbps 128با سرعت باالتر از   اینترنت پر سرعت بي سيمتحقيقاتي معتبر مجاز به دریافت سرویس 

 نموده است و در صورتيكه خالف آن ثابت گردد شركت مجاز به اصالح سرویس ارایه شده مي باشد.  Kbps 128معتبر اقدام به دریافت سرویس های باالتر از 

 كليه عواقب آن به عهده  خود اقدام نماید و در صورت بي توجهيموظف است پس از اولين ارتباط با شبكه پيشگامان ، نسبت به تغيير رمز ورود سرویس  مشترك
 .خواهد بود مشترك

 خواهد بود.  مشتركطالعات، محتوای نامه ها، امنيت شبكه، نام های كاربری و رمز های عبور به عهده حفاظت از ا 

  كليه سرویس ها دارای آدرسIP  به صورتDynamic  مي باشند.  در صورت نياز مشترك به آدرسIP  به صورتStatic  مشترك مي تواندضمن ارایه درخواست
 استفاده نماید.  IP Staticمكتوب و پرداخت هزینه آن از 

  مكتوب مشترك مي تواند جهت جمع آوری سرویس خود پيش از موعد مقرر به صورت حضوری به دفتر فروش شركت مراجعه نموده و درخواست خود را به صورت
 اعالم دارد. 

 111،511 اینترنت پر سرعت بي سيمراه اندازی سرویس  نصب وتعرفه  كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، 55/15/2054مورخ  551 جلسه شماره 0 طبق مصوبه شماره 
 .توسط مشترك پرداخت گردددر ابتدای قرارداد مي بایست ریال مي باشد كه 

 :اعالم می دارد  مشترك (1-1-3    



                                               
 

 
 

عهد به رعایت آنها ن مطلع بوده و متآ ببخش  4فرهنگي در خصوص شبكه های  اطالع رساني رایانه ای به ویژه مندرجات بند  از مفاد مصوبات شورای عالي انقالب -0

 است.

 از ممنوعيت موارد زیر مطلع است و هرگز با استفاده از خدمات ارایه شده مرتكب آنها نخواهد شد :   -5

  استفاده از خدمات برای راه اندازی سرویس ميزباني اینترنتي(HOSTING)  

 ندگان نرم افزاری رایانه ای و آیين نامه مربوط، و سایر جرایم با استفاده از شبكه در قانون تجارت الكترونيكي، قانون حمایت از حقوق پدید آور ارتكاب جرایم مندرج
 اینترنت .

   استفاده از آدرسهایIP  دیگر به غير ازIP .آدرسهای تخصيص داده شده از شركت سرویس دهنده برای خدمات خاص 

  انجامVoice Termination . 

 واهد بود. خ مشترك ه مسئوليتهای ناشي از آن به عهده،كليفوقدر صورت ارتكاب تخلف در باب هر یك از موارد  -5

 ( تعهدات شركت:2-3

 ،رسانده شود. مشتركينبطور رایگان به اطالع  مشخصات و نرخ خدمات باید به  نحو مناسب و با جزیيات كامل 

  نماید.. مشتركشركت متعهد است كه ارتباط با اینترنت را در درگاه خروجي مودم تحویل 

 روز هفته تعهد مي كند . 1ساعته و  56خدمات پشتيباني فني تلفني در موضوع استفاده از خطوط پرسرعت داده ها به مصرف كننده را بصورت  شركت 

  ،را از صحت و كيفيت سرویس خریداری شده مطابق با معيار  مشتركتكنسين شركت باید با نرم افزارهای اندازه گيری لحظه ای پهنای باندSLA ن تنظيم سازما
 مقررات و ارتباطات رادیویي مطلع نماید.

  كه های مخابراتي و انتقال داده های شركت مخابرات بروز اشكال و اختالل در شب درشركت هيچ گونه تعهدی نسبت به ارایه سرویس در صورت مشكالت پيش آمده
 ایران و سایر شركتهای مخابراتي وابسته و غيره و یا اختالل در اینترنت جهاني را نخواهد داشت .

  و همچنين اشكاالت ناشي از شركت مخابرات به مصرف كننده شركت برقراری موضوع قرارداد را بدون احتساب مشكالت ناشي از سخت افزار و نرم افزار های رایانه
 تضمين مي نماید .%41ميزان

 د ) نوع سرویس ، ارتقاء یا كاهش ( با توجه به امكانات ، صالحدید ، شرایط و ضوابط شركت و در ابتدای دوره اشتراك بعدی امكان پذیر خواه مشترك تغيير سرویس
 بود .

 بر روی بعضي از پورت ها و یا پروتكل ها را  مشتركی حفظ امنيت و یا بهره وری مناسب شبكه، برخي از دسترسي های شركت مي تواند به صالحدید خود و در راستا
 محدود نماید.

 ،ت تلقي تغيير در تجهيزات یا استفاده از تجهيزاتي كه مورد تایيد شركت  نبوده، وقفه در خدما ،مشتركمدار  هرگونه اشكال و اختالل در سيم كشي داخلي ساختمان
 نمي گردد.

  .شركت متعهد است در صورت اطالع از قطعي سرویس، به مشتركين در این خصوص اطالع رساني نماید 

  مبني بر ضوابط و چارچوب موافقت نامه های سطح خدمات 05/11/0545مورخ  011شماره  مصوبه 5شماره در جلسه مصوبات كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات ،
(SLA ات داده هاخدمات ارتباط) .بر این قرارداد جاری مي باشد 

 ظوابط و چارچوب موافقت نامه  شركت متعهد است در صورتي كه اختالل و قطعي به وجود آمده مربوط به شبكه پيشگامان و در حيطه مسئوليت شركت باشد مطابق با
 . نماید ها قطعي جبران به اقدام تبصره ذیل ( سازمان تنظيم مقررات ارتباطات رادیویيSLA)های سطح خدمات 

  .جبران خسارت به مشتركين توسط شركت تنها بر اساس اضافه نمودن حجم و اضافه كردن مدت زمان اشتراك مي باشد 

  :نحوه جبران خسارت و محاسبه آن 

 به توجه با و بوده پيشگامان شبكهاینترنت بي سيم  ميزان دسترسي مشتری به خدمت های ارائه شده روی بسترضریب دسترسي ، مشخص كننده حداكثر تبصره: 
 .است گردیده تعيين خدمات سطح موافقتنامه در مندج پارامترهای

 اشاره شده است : B و  A به طور مثال در زیر به ضرایب
 .باشد مي %5 با برابر و پيشگامان شبكه طول در IP های بسته رفتن دست از یا شدن گم ميانگين كننده بيان ،( PLR یا بسته تلفات ميزان: ) A ضریب

 041 با برابر و رسيده پيشگامان شبكه انتهایي نقطه تا مشتری دسترسي پورت از بسته یك تا كشد مي طول كه است زماني متوسط ،( Latency یا تاخير: ) B ضریب
 .باشد مي ثانيه ميلي

http://sales.pishgaman.net/downloads/sla.pdf
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 . ميباشد 12052 با برابر كه شود مي اطالق زماني دوره در گيرنده خدمت به یافته اختصاص باند پهنای حداقل به ،( CIR یا شده تضمين ندبا پهنای: ) C ضریب
 . ميباشد 15 خدمت مجدد برقراری و خرابي رفع زمان ميانگين ،(تعمير یا بازیابي زمان ميانگين: ) MTTR ضریب

 : شرایط پشتیبانی تلفنی : 4اده م

  تماس گرفته و طرح مشكل نماید شركتفني  با واحد پشتيبانيدر زمان بروز مشكل فني  مي تواند مشترك . 

  مشترك مي تواند در صورت داشتن شكایت، به وب سایت شركت به آدرسwww.pishgaman.net ت نماید و یا مراجعه و شكایت خود را در سامانه شاكایات ثب
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات رادیویي جهت ثبت شكایات مشتركين به  042همچنين سامانه  تماس بگيرد. و یا نزدیك ترین نمایندگي 021- 23545با تلفن 
   در دسترس مي باشد.  www.cra.riآدرس 

  م و سرویس نصب و راه اندازی شركت استفاده نماید تا خللي در برقراری ارتباط، پيشتيباني و رفع مشكالت بعدی به وجود نياید. پيشنهاد ميگردد تا از مود مشتركبه
 . هایي كه مورد تایيد نيستند نخواهد داشت عيب یابي مودم ها به صورت تلفني تنها شامل مودم های مورد تایيد شركت بوده و شركت مسوليتي در قبال مودم

 

 : شرایط فسخ ، قطع و تمدید قرارداد : 5ماده 

 . چنانچه هر یك از طرفين به تعهدات خود در این قرارداد عمل ننماید، طرف مقابل مي تواند نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید 
 لزله ، سيل ، آتش سوزی ، وضع قوانين و مقررات جدید ودر موارد ناشي از حوادث غير مترقبه ) فورس ماژور ( و نه محدود به جنگ ، اعتصاب ، حوادث طبيعي مانند ز 

مي تواند نسبت به فسخ  مشترك، مسئوليتي متوجه شركت نخواهد بود و در این صورت  شركت، سلب امكان ارائه خدمات از مشكالت ناشي از شركتهای مخابرات
 قرارداد اقدام نماید.

 شتراك خواهد بود .وط به تمدید امشر مشترك در صورت خاتمه دوره اشتراك، ادامه سرویس 

  0جهت شارژ به مدت  مشتركاز آنجا كه شركت موظف به پرداخت حق اشتراك ماهيانه به شركت مخابرات به ازای هر پورت فعال مي باشد، در صورت عدم مراجعه 
 خت هزینه های مربوطه مي باشد.و پردا مشتركدر خواست كتبي  بوده و ارتباط مجدد منوط به وجود پورت خالي در مخابرات، مشتركماه، شركت مجاز به قطع دیتای 

  اخذ مي گردد. مصرف كننده، هزینه پایه ماهيانه آن دوره اشتراك از مشتركدرصورت انصراف و فسخ قرارداد از سوی 

 داد ، غيرقابل استرداد مي باشد .وجوه پرداختي برای خدمات اضافه بر موضوع قرار 

  از تعهدات خود عمل ننماید، شركت مجاز به فسخ قرارداد و قطع ارتباط مربوطه از طریق مخابرات خواهد بود . بدیهي است در اینصورت به هر یك  مشتركچنانچه
 ملزم به جبران هر نوع خسارت وارده خواهد بود .  مشتركمبلغ باقيمانده حق اشتراك مسترد نخواهد شد و 

  شركت  مشترك، اطالعات در مورد یا استعالم و  یا مقامات امنيتي ذیصالح در خصوص قطع ارتباطناوری اطالعات وزارت ارتباطات و فدر صورت ارسال دستور از
 هيچ گونه مسوليتي در این خصوص ندارد.موظف به همكاری بوده و 

 د.كه خارج از قدرت كنترل هر یك از طرفين باشد، بر قرارداد حاضر جاری مي باش)فورس ماژور( شرایط  قوه قهریه 

ضمن مطالعه ضوابط سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات رادیویي و  در تاریخ )انعقاد قرارداد.......( دریافت كننده سرویس..............  ..................................شركت    / موسسهاینجانب /  
ده، به هر شكل از خود سلب و ساقط مي كنم. همچنين با توجه به اینكه این قرارداد از طریق وب سایت قبول كليه مفاد قرارداد حاضر حق هرگونه ادعا و اعتراض را در حال و آین

و دو نسخه تنظيم  ضميمه 5و  برگ 5در  نياز به امضا طرفين، سندیت كامل دارد. این قرارداد شركت و عوامل فروش اطالع رساني شده است ودر در اختيارم قرار گرفته حتي بدون
                                                                                                                                                      . داردرا  ر كدام حكم واحدو هشده 
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 ضمیمه شماره یک

 مشترك گرامی لطفاً یکی از دو نوع حقیقی و یا حقوقی )شركت/موسسه( را تکمیل فرمایید : 

      :حقیقیمشتركین

   نام پدر: نام و نام خانوادگي:
 كدملي: محل صدور: ش.ش:

   نام كشور: شماره گذرنامه:
   جنسيت: تاریخ تولد:

   شغل: ميزان تحصيالت:
 نشاني و كدپستي:

 نشاني محل دریافت خدمات : 

   تلفن:................                            فكس:......................
 تلفن همراه:..........................

   :........................................................م صاحب خط تلفنتلفن نا

     پست الكترونيك: 

 

  حقوقی :مشتركین

   نام شركت/ موسسه: 
 محل ثبت: شماره ثبت و كد اقتصادی شماره مجوز )درصورت دارای پروانه از سازمان تنظيم باشد (:

   :نام مدیرعامل و صاحبان امضا 
   نوع فعاليت:
 سمت: نام نماینده: 

   نشاني:
   كد پستي :

   نشاني محل دریافت خدمات : 
   تلفن:................                                               فكس:....................

   تلفن همراه:..........................
   :........................................................فنتلفن نام صاحب خط تل

   پست الكترونيك: 
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 ضمیمه شماره دو

 نوع سرویس دریافتی:

 حجم ترافيك ماهانه :............................. ............:......................kbpsسرعت بر حسب 

 حجم اضافي:...................................... حجم ترافيك ساليانه:........................................

 صورت پبش فرض از نوع دیناميك مي باشد( به IP:...................................................................   )IPنوع 

 مدت زمان اشتراك از زمان اولين ارتباط به مدت:........................

 ي باشممتقاضي مودم از نوع .....................................................به قيمت...................................مي باشم/ نم

 صب و راه اندازی تكنسين شركت ..................................................مي باشم/ نمي باشممتقاضي سرویس ن

 و سرویس نصب و راه اندازی از این شركت نباشد در صورت بروز مشكالت فني، شركت پاسخ گو نخواهد بود( رادیو، اكسس پوینت )در صورتيكه مصرف كننده متقاضي

 

 

 ضمیمه شماره سه

 مبلغ سرویس :

 مبلغ تجهيزات:......................... مبلغ سرویس:...........................

 مبلغStatic ip:........................ مبلغ حجم اضافي:......................

 كسر پس از تخفيف:.................. ........مبلغ نصب و راه اندازی سرویس:......

 :................%4عوارض و ماليات  مبلغ قابل پرداخت:....................

 درصد تخفيف سرویس:................ درصد تخفيف تجهيزات:..............
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