
 بسمه تعالی

 اوجمان شتابدهنده استعداد شرایط و مقررات استفاده از خدمات

افزاری و زیرساخت الکترونیک تحلیل با محوریت ارائه خدمات سنجش و تحلیل مبتنی بر یک سامانه نرم اوجمانازآنجاکه 

قوانین و مقررات حاکم بر کشور ایران های شناختی و غیرشناختی و ارزیابی سازگاری شغلی است که در چارچوب آزمون

منظور آگاهی کلیه بازدیدکنندگان و کاربران سایت، شرایط و مقررات سایت، به شرح زیر تنظیم شده کند، لذا بهفعالیت می

یید. است. لطفاً قبل از ایجاد حساب کاربری و استفاده از سایت نسبت به مطالعه دقیق قوانین و مقررات این سایت اقدام بفرما

منزله قبولی و پذیرش تمامی شرایط و ضوابط مندرج در سایت بوده و عدم به "موافقم"توجه داشته باشید که انتخاب گزینه 

 .اطالع شما از آن قابل پذیرش نخواهد بود. همچنین این مقررات بر بازدیدکنندگان سایت نیز حاکم است

 تعاریف .۱

و شناسه ملی  ۱87۱2 ت( به شماره ثبمسئولیت محدود) شبکه نوآوران جوان مسلمانبه شرکت  :شرکت .۱-۱

 .شوداطالق می اوجمانامتیاز مالک و صاحب ۱۴۰۱۰۱۴۱73۰

با مهارتی شغلی، و هدایت تحصیلی،سنجش ویژگی های فردی افزاری تحت وب که خدمات متنوع پلتفرم نرم :اوجمان .۱-2

را در قالب پروفایل آنالین در اختیار کاربران نهایی و شرکای تجاری خود  و آموزش کمک آزمونهای روانشناختی، مشاوره

 .بخوانید اینجاتوضیحات بیشتر را در  .دهدار میقر

صورت آنالین ارائه های مختلف شناختی و غیرشناختی بهها و آزمونخدمات سنجش در قالب تست :شرح فعالیت .۱-3

شود که تمامی اطالعات کاربر در آن ذخیره تشکیل میگردد. بر مبنای سنجش انجام گرفته، پروفایلی برای هر کاربر می

های سنجش شده بر روی داده یا داده های مشاورین های سیستمی خودکارگردد. بسته به نوع خدمت درخواستی، تحلیلمی

کاربر نهایی ثبت و در اختیار او یا هر شخص دارای  رخ نمایهای متنوع در پذیرد و نتایج تحلیل در قالب گزارشصورت می

 .گیردرار میمجوز دسترسی ق

در اختیار کاربران نهایی  " اوجمان"صورت مستقیم یا با واسطه شرکای تجاری از طرف پنلی است که به :پنل کاربری .۱-۴

 .توانند حسب مورد، نسبت به فعالیت در سایت اقدام نمایندو شرکای تجاری قرار گرفته و از این طریق می

و افزاری همکاران طریق پنل کاربری اختصاصی موجود در سامانه نرمشخص حقیقی است که از  :کاربر نهایی .۱-۵

 .شودمند میصورت غیرمستقیم بهرهبه اوجمان، از خدمات ارائه شده سازمانها

 ۱۴۰۰ مهر 3۰ :روزرسانیآخرین تاریخ به
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صورت به اوجماناشخاص حقیقی یا حقوقی که به واسطه نوع فعالیت، از خدمات سنجش و تحلیل  :شریک تجاری .۱-۶

کنند )از قبیل مراکز آموزشی، مراکز حت نام تجاری خود برای ارائه خدمات به کاربران نهایی استفاده میمستقیم یا ت

 (…ها وها، سازمانای، شرکتمشاوره

ها و یا شرکای تجاری، که حاوی اطالعات مربوط به نتایج تست اوجمانسایت نمایه الکترونیک کاربر در وب :رخ نما .۱-7

شده توسط کارشناسان و متخصصان همکار است و های درجهای سیستمیک تحلیلی و گزارشای انجام شده، گزارشهآزمون

 .پذیرددسترسی به آن با اعمال سطوح دسترسی و با نظارت کاربر انجام می

در اینترنت و  های تحصیلی که در قالب صفحات قابل دسترسیهای تفصیلی معرفی مشاغل و رشتهشامل داده :هاداده .۱-8

 گیردیا نسخ چاپی( در اختیار کاربران قرار می و …و pdf یا سایر انواع مدیا )از قبیل نسخ الکترونیک

 …های شناختی، غیرشناختی و ها و آزمونکه شامل انواع تست اوجمانبانک ابزارهای سنجش  :هاها و آزمونتست .۱-۹

های سنجش و تحلیل از طریق شرکای تجاری در اختیار کاربران بسته قالب در و گردیده تهیه مختلف معتبر منابع از که است

 .شودقرار داده می

 شرایط عمومی .۲

پذیر و مجاز است ولی برای استفاده از خدمات تکمیلی مانند ، بدون ایجاد حساب کاربری امکاناوجمانبازدید از  .2-۱

بایست نین استفاده از خدمات سنجش، تحلیل و تشکیل پروفایل، میها و همچها، آزمونها، تستاستفاده از تمامی داده

های مشاغل و مسیرهای تحصیلی، مقاالت علمی و تخصصی شامل داده اوجمانحساب کاربری ایجاد شود. خدمات رایگان 

 .می باشدو مهارتها مرتبط با مشاوره و هدایت تحصیلی، انتخاب رشته و مشاغل 

 .اقدام نمایده ایجاد حساب کاربری به تواند نسبت بشخص حقیقی یا حقوقی می .2-2

طور کامل مطالعه و نسبت به قبول بایست شرایط عمومی سایت را بهابتدا می اوجمانکاربران برای استفاده از خدمات  .2-3

مقررات مجاز به ایجاد اقدام نمایند. تنها در صورت قبول قوانین و  "موافقم"قوانین و مقررات سایت از طریق انتخاب گزینه 

 .باشندحساب کاربری و استفاده از خدمات سایت می

 .پذیر استامکانعبور ایجاد حساب کاربری، از طریق ورود با شماره تلفن همراه و رمز .2-۴

در صورت مشاهده و یا احتمال وجود هرگونه تناقض اطالعات و مشخصات کاربری وارد شده با اطالعات  اوجمان .2-۵

 اطالعات صحت ن را مسدود نماید. همچنین برای تائید اطالعات و اطمینان ازتواند حساب کاربری کاربراواقعی شخص، می

 .تواند از کاربر، درخواست ارسال اطالعات تکمیلی داشته باشدمی اوجمان نیز مختلف زمانی هایبازه در

 



 پنل کاربری -۳

 پنل کاربری شرکای تجاری .۳-۱

ایجاد حساب کاربری شریک تجاری اقدام نماید. در مورد  تواند نسبت به درخواستشخص حقیقی یا حقوقی می .3-۱-۱

 .نام دارداشخاص حقوقی، صرفاً مدیر یا نماینده مجاز او با ارائه نامه نمایندگی امکان ثبت

و همچنین سوابق خدمات دریافتی را  اوجمانشرکای تجاری از طریق پنل کاربری خود امکان دسترسی به خدمات  .3-۱-2

 .دارند

طور کامل ذکر نماید. در غیر این صورت، مسئولیتی در این خصوص متوجه بایست کلیه اطالعات را بهکاربر می .3-۱-3

 .نیست اوجمان

نام کاربری جهت دسترسی به پنل کاربری شریک تجاری، شماره تلفن همراه شخص حقیقی یا نماینده مجاز شخص  .3-۱-۵

 .حقوقی است

 ت کاربری شرکای تجاریاطالعا .۳-۲

نام و نام خانوادگی، شماره ملی، شماره موبایل، جنسیت و تاریخ تولد برای اشخاص حقیقی و نام شخص حقوقی،  .3-2-۱

 .شناسه ملی، شماره موبایل و مشخصات کامل نماینده برای اشخاص حقوقی الزامی است

ر صورت ارائه اطالعات دسترسی به پنل برای سایرین و نام کننده است. دپنل کاربری مختص استفاده شخص ثبت .3-2-2

 .در نتیجه بروز هرگونه اشکال، ایراد و یا سوءاستفاده، شخص کاربر مسئول خواهد بود

تواند در پنل کاربری تر میرسانی سریعمنظور مدیریت بهتر و ارائه خدمتبا لحاظ مقرره بند فوق، شریک تجاری، به .3-2-3

ین کرده و سطح دسترسی ایشان را مشخص کند. بدیهی است در این صورت شریک تجاری مسئول کلیه خود، کارشناس تعی

 .دهداقداماتی خواهد بود که کارشناس وی بنا به دسترسی ایجاد شده، انجام می

رت اند در صومسئولیت حفظ و نگهداری از اطالعات دسترسی به پنل کاربری با کاربران است و کاربران مکلف .3-2-۴

 .را در جریان قرار دهند اوجمانفراموشی، مفقود شدن یا سرقت اطالعات حساب کاربری از طریق ارتباط با پشتیبانی، 

اقدام نماید.  اوجماننام در گردد که صرفاً با شماره تلفن همراه متعلق به خود نسبت به ثبتشریک تجاری متعهد می .3-2-۵

محض آگاهی از این موضوع نسبت به اوجمانز خط تلفن همراه، تماماً مسئول بوده و امتیادر غیر این صورت در برابر صاحب

 .به لغو عضویت کاربر مذکور اقدام خواهد نمود

های ارائه شده به ایشان به هیچ شخصیت حقیقی و حقوقی دیگری همکار تجاری حق واگذاری یا باز ارائه سرویس .3-2-۶

 .را ندارد



 پنل کاربری کاربران .۳-۳

 .اقدام نمایندنسبت به ایجاد حساب کاربری  اوجمانتوانند برای استفاده از خدمات تخصصی اشخاص حقیقی می .3-3-۱

 .آوردو سوابق خدمات دریافتی را برای کاربر فراهم می اوجمانپنل کاربری کاربران، امکان دسترسی به خدمات  .3-3-2

 .دسترسی به پنل کاربری، شماره تلفن همراه شخص است نام کاربری جهت .3-3-3

 .طور کامل ذکر نمایدبایست کلیه اطالعات را بهکاربر می .3-3-۴

 شرایط غیرفعال سازی حساب کاربری .۳-۴

تواند نسبت به غیرفعال سازی موقت یا دائم می اوجماندر صورت بروز هر یک از موارد زیر یا بنا به دستور مقام قضایی، 

که بخواهد نسبت به این امر اقدام نماید، ابتدا یک اخطار از طریق درصورتی اوجمانحساب کاربری کاربران اقدام نماید. 

نماید و در صورت عدم ترتیب اثر، وفق اخطار ارسالی، حساب کاربر برحسب یکی از مورد ذیل پیامک به کاربر ارسال می

 :گرددصورت موقت یا دائم غیرفعال میبه

 صورت نقض هر یک از تعهدات مندرج در قوانین و مقررات سایت اعم از قوانین عمومی یا قوانین اختصاصی در. 

 در صورت هرگونه فعالیت مغایر با قوانین و مقررات جاری کشور. 

 حریم خصوصی و اطالعات محرمانه .۴

گیرد و با ن نهایی بر عهده میتمام تالش خود را جهت حفظ امنیت اطالعات شرکای تجاری و کاربرا اوجمان .۴-۱

 .نمایدها میها، اقدام به حراست از دادهروزترین فناوریبه

 .نام سازی اطالعات کاربران( منتشر کندتواند گزارش اطالعات کاربران را با حفظ محرمانگی )بیسایت می .۴-2

جربه کاربری، امتیازدهی به کاربران، پیگیری اطالعات اخذشده از کاربران جهت بهبود ارائه خدمات، اختصاصی کردن ت .۴-3

چنین مکاتبه و ارتباط با کاربران مورد استفاده قرار مطالبات و عودت وجوه در صورت لزوم و ارائه و دریافت رسید و هم

 .گیردمی

امکان تضمین هک نشدن  در دنیای کنونی نرم افزار انکه علی رغم تمامی حفاظتهای داده و بروزرسانی فناورانه، نظر به .۴-۴

به "ها صرفاً وص حفظ محرمانگی دادهدر خص اوجمان، تعهد وجوئ ندارد های کاربرانیا ربوده نشدن اطالعات و داده

 .و سایت مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت اوجمانبوده  "وسیله

نسبت به ثبت  اوجمانها ها و پرداختها در صورت بروز هرگونه مشکل در خصوص تراکنشجهت سهولت پیگیری .۴-۵

 .نمایدشماره تراکنش و شماره پیگیری بانک اقدام می



 

یا با استفاده از  Mirroring یا Duplicating, Crawling, Framingهای کاربر مجاز نیست با استفاده از روش .۴-۶

افزار را روی سرورهای دیگر ارائه نماید. همچنین کاربر مجاز نیست در نرم اوجمانمات ها، نسخۀ دیگری از خدسایر روش

 ..یا در روش ارائۀ خدمات، تغییر یا اخاللی ایجاد کند اوجمان

آمار و  .کندکنترلی تحلیل می نظرها را از نقطهها و مبالغ پرداختی را دریافت و آناین سایت اطالعات مربوط به تراکنش .۴-7

 .ی این عملیات در پنل کاربری در اختیار کاربران قرار خواهد گرفتآمده از مجموعهدستهای بهگزارش

امتیاز آن )شرکت(، کاربر و هیچ شخص به صاحب اوجمانافزاری و موتور تحلیل نظر به مالکیت کامل سامانه نرم . .۴-8

استفاده از هیچ روش مهندسی معکوس به هر نحو نیست. هر نوع اقدام جهت دسترسی یا تالش برای نقض ثالثی مجاز به 

افزاری و موتور تحلیل مذکور، نقض تعهدات قراردادی محسوب شده و شخص خاطی یا اشخاص حقوق متعلق به سامانه نرم

در صورت اثبات انتفاع از آن، شخص خاطی متعهد  برآیند. همچنین اوجمانبایست از عهده کلیه خسارات وارده به خاطی می

 .است اوجمانامتیاز به پرداخت سه برابر عواید حاصل از نقض این بند در حق صاحب

 میگردد ضبطدفی جلسات مشاوره به صورت تصا ت، صوتجهت ارتقاء کیفیت و بهبود خدما .۹-۴

لمی و پژوهشی و بدون افشا و احراز هویت افراد، در جهت اهداف ع ار داده های جمع آوری شدهاوجمان مجاز است  ۴-۱۰

 ده نماید.استفا

 هاتعهدات و مسئولیت .۵

به هر پنل کاربری شرکای تجاری بنا به بسته اشتراک )پلن( انتخابی تا مدت زمان مندرج در آن نسبت به ارائه  اوجمان .۵-۱

 .با تکلیفی روبرو نیست اوجمانمات آن بسته متعهد است و پس از آن خد

ها در سیستم از ای فراهم است. کلیه پرداختهای مرحلهبستر پرداخت امن برای شرکای تجاری از طریق پرداخت .۵-2

ارسال  اوجمانا به شود و بانک تنها نتیجه پرداخت رهای بانکی معتبر و توسط بانک خدمات دهنده انجام میطریق درگاه

 نماید و سایت هیچ دخالتی در فرایند پرداخت کاربر نداردمی

های ارسالی از و یا بررسی تیکت ۰۹۱۰77۰8۱۹7 زها و ساعات اداری از طریق شمارهدر رو اوجمانواحد پشتیبانی  .۵-3

 .نمایدسوی کاربران نسبت به رفع مشکالت ایشان اقدام می

محض مشاهده هرگونه محتوای مغایر با شعائر دینی، اخالقی، عرفی و قانونی جامعه نسبت به به اوجمانکارشناسان  .۵-۴

 .کنندحذف محتوا و معلق کردن حساب کاربری افراد تا تعیین تکلیف آن اقدام می

 :گونه مسئولیتی ندارددر موارد زیر هیچ اوجمان .۵-۵

 .ناسان ایشان از پروفایل کاربران به هر نحودر هر مورد سوءاستفاده همکاران تجاری یا کارش .۵-۵-۱



 .در هر مورد انتشار اطالعات کاربران توسط کارشناسان و همکاران تجاری .۵-۵-2

 .ها از سوی کاربرانسایت و عدم بررسی اعالنعدم دسترسی منظم کاربر به وب .۵-۵-3

در قبال نتایج  اوجمانها )ها و بسته، آزمونهاتبعات تصمیمات کاربران بر مبنای تحلیل شخصی از نتایج تست .۵-۵-۴

گاه قطعی نبوده و مانند هر تست دیگر صرفاً به افزایش آگاهی های انجام شده هیچپذیرد، چرا که تحلیلها مسئولیتی نمیتست

 (کندافراد کمک می

 .دهندهایی که کارشناسان یا همکاران تجاری برای کاربران نهایی انجام میتحلیل .۵-۵-۵

چنین خریدهایی که از شرکای کاربران نهایی آگاهی یافتند که کلیه تعامالت و روابط حقوقی و قراردادی و هم .۵-۵-۶

 .گونه مسئولیتی در قبال روابط مذکور نداردهیچ اوجمانمابین ایشان بوده و دهند، فیانجام می اوجمانتجاری 

نظیر وقوع  اوجمانت خود که به جهت حدوث مواردی خارج از اختیار مسئولیتی در قبال عدم انجام تعهدا اوجمان .۵-۵-7

بالیای طبیعی، شرایط غیرعادی، قطعی کلی شبکه اینترنت و دیتا، خرابی در هاستینگ، فیلترینگ و... باشد، نخواهد داشت و 

 .شودصرفاً با توجه به موارد ذکرشده در شرایط و قوانین سایت اقدام می

و یا استفادۀ نادرست یا  اوجمانافزاری نفعان در زیرساخت نرمستفاده از اطالعات کاربران و ذیهرگونه سوءا .۵-۵-8

های ارائه شده چه عمداً و چه سهواً بر عهده همکار تجاری بوده و در صورت احراز عمل یا قصد غیرقانونی از سرویس

های ارائه شده را قطع نماید. ها و سرویسلیه دسترسیمختار خواهد بود ک اوجمانگیرد و مجرمانه وی، موجب پیگرد قرار می

 .هیچ مسئولیتی در قبال شیوه استفاده از خدمات توسط همکار تجاری ندارد اوجمانبدیهی است 

های کاربردی همکار تجاری بر عهده ایشان خسارات وارده به مشتری/کاربر نهایی ناشی از قصور یا خطای برنامه .۵-۵-۹

 .است

 هاپرداخت .۶

 .گیردهای کاربران از طریق الکترونیکی صادر و در پنل کاربران قرار میرسید پرداخت .۶-۱

پذیرد در صورت پرداخت ناموفق از طریق درگاه بانکی، شخصاً مسئول پیگیری وجه کسر شده از حساب کاربر می .۶-2

در این خصوص  اوجمانشود و میشده محسوب نخویش در سیستم بانکی باشد و از نظر سایت وجه مذکور پرداخت

 .مسئولیتی ندارد

صورت آنالین در سبد ، هزینه سفارش خود را بهاوجمانتوانند از طریق درگاه اینترنتی موجود در سایت کاربران می .۶-3

ررات منزله ثبت قطعی این پرداخت برای سفارش و پذیرش کلیه قوانین و مقخرید ثبت و پرداخت و نمایند پرداخت موفق به

 .سایت است



 ارتباطات الکترونیکی .۷

 .مند شوندسایت بهرهتوانند از طریق ایمیل و تیکت با پشتیبانی در ارتباط بوده و از خدمات وبکاربران می .7-۱
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یه استفاده کنند. کل یبانیتماس و پشت بخش در ذکرشده هایروش طریق از توانندمی تنها ارتباط، برقراری جهت انکاربر است.

 .گرددشده تلقی میصرفاً از طریق مذکور ارسال و مشاهده اوجمانهای پیام

 حقوق مالکیت معنوی .۸

شود، در مالکیت می ...و رخنما ، اوجمانهای تجاری، لوگوها و برندهای نام سایت و تمام مشتقات آن که شامل نام .8-۱

توسط هر شخص  اوجمانتفاده تحت هر عنوان از آن، بدون مجوز کتبی از برداری یا اساست. هر نوع بهره اوجمانانحصاری 

 .اعم از کاربر یا غیر آن ممنوع است

هرگونه اقدامی از سوی کاربر یا شخص ثالث که منجر به ورود خسارت به شهرت، اعتبار و خدمات سایت شود،  .8-2

دارد که حساب کاربر را مسدود ا برای خود محفوظ میشود و سایت این حق رتخلف از شرایط قراردادی و قانونی تلقی می

 .نماید و در صورت نیاز، علیه شخص مذکور اقدام قانونی انجام دهد و خسارت و حقوق قانونی خود را مطالبه نماید

تمامی محتواهای منتشرشده در سایت اعم از محتوای متنی، صوتی، ویدیوها و متون آموزشی، مقاالت وبالگ،  .8-3

طورکلی هر آنچه در های گرافیکی، کدها و بهها و نمودارها، طرحهای تحصیلی، دادهها، اطالعات مشاغل، رشتهافدیپی

 .است اوجمانسایت اعم از رابط کاربری یا غیر آن است، در مالکیت انحصاری 

ای مشاهده و خواه برای صورت آنالین )قرار دادن روی سایت خواه برهرگونه نشر و انتشار محتوای سایت چه به .8-۴

 .دی و ...( تحت هر عنوانی بدون مجوز کتبی از مالک ممنوع استویصورت آفالین )دیدانلود( و چه به

های مادی و معنوی خود و به تشخیص خود مجاز است این سایت در راستای حمایت از حقوق و مالکیت .8-۵

 .دهی به کاربر را قطع کندسرویس

را در محدوده  اوجمانمتعلق به مالک آن بوده و کاربران صرفاً حق استفاده از  اوجمانافزار و نرمتمامی مالکیت  .8-۶

 .گیردگاه، هیچ نوع حقی اعم و نه محدود به مالکیت و سایر موارد به کاربران تعلق نمیشده دارند و هیچتعیین

 محتواها -۹

های روزترین مقاالت دنیا در حوزهکند تا با ارائه بهش میبا توجه به ماهیت و رسالت آگاهی بخشی خود، تال اوجمان

در  اوجمانگوناگون، تحصیلی، شغلی، مهارتی و ...، دانش مخاطبان خود را باال ببرد. بدین منظور و در راستای آن محتواهای 

 .شوندبندی میها دستهها، و آزمونهای مرتبط با مشاغل و رشتههای متفاوتی نظیر بالگ، دادهدسته
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 و مجله بالگو .۹-۱

، مقاالت متنوعی با موضوعات تحلیلی و آموزشی مرتبط با استانداردهای شغلی، مسیرهای تحصیلی اوجماندر بخش بالگ، 

 است بدیهی. کندمی بارگذاری ،…شغلی، ابزارهای سایکومتریک سنجش، متدهای علمی مرتبط با شناخت و توسعه فردی و

توان از آن به عنوان نسخه جامع برای اشخاص و دانش مخاطبان بوده و نمی آگاهی سطح بردن باال جهت صرفاً محتواها این

در هیچ مقطعی مراجعه به متخصصان را  اوجمان .بهره برد. در هر مورد مشکل یا مسئله، لزوم مراجعه به متخصص وجود دارد

این سایت و افزایش آگاهی و بینش خود، های مختلف کند پس از مطالعه بخشنفی نکرده بلکه از مخاطبان خود تقاضا می

  .گیری از نظرات ارزنده مشاوران و متخصصان امر، اقدام نمایندنسبت به بهره

 هاها و آزمونتست .۹-۳

ها با هدف ها و آزموناند. بخشی از تستبه عنوان ابزارهای سنجش با اهداف متفاوت ارائه شده اوجمانهای ها و آزمونتست

اند. برخی با اهداف تشخیصی شناختی و برای استفاده شرکای تجاری و همکاران متخصص فراهم شدهشناخت فردی و 

اکیداً به کاربران  اوجمانبدیهی است تفسیر همه ابزارهای سنجش نیازمند برخورداری از تخصص در حوزه مربوطه است و 

گیری از نظرات ارزنده مشاوران و متخصصان کند پس از استفاده از خدمات مختلف سنجش، نسبت به بهرهخود توصیه می

 .امر، اقدام نمایند

 سایر مقررات .۱۰

از  .نمایدرسانی در خصوص آن اقدام میدر اسرع وقت نسبت به اطالع اوجماندر صورت تغییر قوانین و مقررات،  .۱۰-۱

 .خ بارگذاری قوانین جدید در سایت و مشاهده عموم، ادعای عدم اطالع از قوانین قابل پذیرش نخواهد بودتاری

های کاربری کاربران نخواهد شد و کاربران همچنان به هر نحو به دیگری، موجب لغو حساب اوجمانانتقال مالکیت  .۱۰-2

 .را دارند اوجمانمندی از خدمات امکان بهره

 .منزله پذیرش قوانین و مقررات این سایت استبه اوجمانه از سایت استفاد .۱۰-3

ای یا ها که مشمول قانون مجازات رایانهکلیه اقدامات کاربران در خصوص اقدام به دسترسی غیرمجاز و سایر فعالیت .۱۰-۴

بر تحمل مجازات قانونی بایست عالوه گردد و کاربر متخلف میسایر مقررات کشور بشود، مورد پیگیری قضایی واقع می

 .نیز اقدام نماید اوجمانشده، نسبت به جبران خسارات وارده به تعیین

، هر نوع اختالف به هر نحوی که باشد از طریق داوری اوجماندر صورت بروز هرگونه اختالف میان کاربران و  .۱۰-۵

 .گرددوفصل میمطابق موضوع باب هفتم قانونی آیین دادرسی مدنی ایران حل

 


