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شرایط و مقررات استفاده از خدمات شتابدهنده استعداد اوجمان
ازآنجاکه اوجمان یک سامانه نرمافزاری و زیرساخت الکترونیک تحلیل با محوریت ارائه خدمات سنجش و تحلیل مبتنی بر
آزمونهای شناختی و غیرشناختی و ارزیابی سازگاری شغلی است که در چارچوب قوانین و مقررات حاکم بر کشور ایران
فعالیت میکند ،لذا بهمنظور آگاهی کلیه بازدیدکنندگان و کاربران سایت ،شرایط و مقررات سایت ،به شرح زیر تنظیم شده
است .لطفاً قبل از ایجاد حساب کاربری و استفاده از سایت نسبت به مطالعه دقیق قوانین و مقررات این سایت اقدام بفرمایید.
توجه داشته باشید که انتخاب گزینه "موافقم" بهمنزله قبولی و پذیرش تمامی شرایط و ضوابط مندرج در سایت بوده و عدم
اطالع شما از آن قابل پذیرش نخواهد بود .همچنین این مقررات بر بازدیدکنندگان سایت نیز حاکم است.

. ۱تعاریف
. ۱-۱شرکت :به شرکت شبکه نوآوران جوان مسلمان (مسئولیت محدود) به شماره ثبت  ۱87۱2و شناسه ملی
 ۱۴۰۱۰۱۴۱73۰مالک و صاحبامتیاز اوجمان اطالق میشود.
. ۱-2اوجمان :پلتفرم نرمافزاری تحت وب که خدمات متنوع سنجش ویژگی های فردی و هدایت تحصیلی،شغلی ،مهارتی با
کمک آزمونهای روانشناختی ،مشاوره و آموزش را در قالب پروفایل آنالین در اختیار کاربران نهایی و شرکای تجاری خود
قرار میدهد .توضیحات بیشتر را در اینجا بخوانید.
. ۱-3شرح فعالیت :خدمات سنجش در قالب تستها و آزمونهای مختلف شناختی و غیرشناختی بهصورت آنالین ارائه
میگردد .بر مبنای سنجش انجام گرفته ،پروفایلی برای هر کاربر تشکیل میشود که تمامی اطالعات کاربر در آن ذخیره
میگردد .بسته به نوع خدمت درخواستی ،تحلیلهای سیستمی خودکار یا داده های مشاورین بر روی دادههای سنجش شده
صورت میپذیرد و نتایج تحلیل در قالب گزارشهای متنوع در رخ نمای کاربر نهایی ثبت و در اختیار او یا هر شخص دارای
مجوز دسترسی قرار میگیرد.
. ۱-۴پنل کاربری :پنلی است که بهصورت مستقیم یا با واسطه شرکای تجاری از طرف "اوجمان " در اختیار کاربران نهایی
و شرکای تجاری قرار گرفته و از این طریق میتوانند حسب مورد ،نسبت به فعالیت در سایت اقدام نمایند.
. ۱-۵کاربر نهایی :شخص حقیقی است که از طریق پنل کاربری اختصاصی موجود در سامانه نرمافزاری همکاران و
سازمانها ،از خدمات ارائه شده اوجمان بهصورت غیرمستقیم بهرهمند میشود.

. ۱-۶شریک تجاری :اشخاص حقیقی یا حقوقی که به واسطه نوع فعالیت ،از خدمات سنجش و تحلیل اوجمان بهصورت
مستقیم یا تحت نام تجاری خود برای ارائه خدمات به کاربران نهایی استفاده میکنند (از قبیل مراکز آموزشی ،مراکز
مشاورهای ،شرکتها ،سازمانها و)…
. ۱-7رخ نما :نمایه الکترونیک کاربر در وبسایت اوجمان یا شرکای تجاری ،که حاوی اطالعات مربوط به نتایج تستها و
آزمونهای انجام شده ،گزارشهای سیستمیک تحلیلی و گزارشهای درجشده توسط کارشناسان و متخصصان همکار است و
دسترسی به آن با اعمال سطوح دسترسی و با نظارت کاربر انجام میپذیرد.
. ۱-8دادهها :شامل دادههای تفصیلی معرفی مشاغل و رشتههای تحصیلی که در قالب صفحات قابل دسترسی در اینترنت و
یا سایر انواع مدیا (از قبیل نسخ الکترونیک  pdfو… و یا نسخ چاپی) در اختیار کاربران قرار میگیرد
. ۱-۹تستها و آزمونها :بانک ابزارهای سنجش اوجمان که شامل انواع تستها و آزمونهای شناختی ،غیرشناختی و …
است که از منابع معتبر مختلف تهیه گردیده و در قالب بستههای سنجش و تحلیل از طریق شرکای تجاری در اختیار کاربران
قرار داده میشود.

. ۲شرایط عمومی
. 2-۱بازدید از اوجمان ،بدون ایجاد حساب کاربری امکانپذیر و مجاز است ولی برای استفاده از خدمات تکمیلی مانند
استفاده از تمامی دادهها ،تستها ،آزمونها و همچنین استفاده از خدمات سنجش ،تحلیل و تشکیل پروفایل ،میبایست
حساب کاربری ایجاد شود .خدمات رایگان اوجمان شامل دادههای مشاغل و مسیرهای تحصیلی ،مقاالت علمی و تخصصی
مرتبط با مشاوره و هدایت تحصیلی ،انتخاب رشته و مشاغل و مهارتها می باشد.
. 2-2شخص حقیقی یا حقوقی میتواند نسبت به ایجاد حساب کاربری به اقدام نماید.
. 2-3کاربران برای استفاده از خدمات اوجمان ابتدا میبایست شرایط عمومی سایت را بهطور کامل مطالعه و نسبت به قبول
قوانین و مقررات سایت از طریق انتخاب گزینه "موافقم" اقدام نمایند .تنها در صورت قبول قوانین و مقررات مجاز به ایجاد
حساب کاربری و استفاده از خدمات سایت میباشند.
. 2-۴ایجاد حساب کاربری ،از طریق ورود با شماره تلفن همراه و رمزعبور امکانپذیر است.
. 2-۵اوجمان در صورت مشاهده و یا احتمال وجود هرگونه تناقض اطالعات و مشخصات کاربری وارد شده با اطالعات
واقعی شخص ،میتواند حساب کاربری کاربران را مسدود نماید .همچنین برای تائید اطالعات و اطمینان از صحت اطالعات
در بازههای زمانی مختلف نیز اوجمان میتواند از کاربر ،درخواست ارسال اطالعات تکمیلی داشته باشد.

- ۳پنل کاربری
. ۳-۱پنل کاربری شرکای تجاری
. 3-۱-۱شخص حقیقی یا حقوقی میتواند نسبت به درخواست ایجاد حساب کاربری شریک تجاری اقدام نماید .در مورد
اشخاص حقوقی ،صرفاً مدیر یا نماینده مجاز او با ارائه نامه نمایندگی امکان ثبتنام دارد.
. 3-۱-2شرکای تجاری از طریق پنل کاربری خود امکان دسترسی به خدمات اوجمان و همچنین سوابق خدمات دریافتی را
دارند.
. 3-۱-3کاربر میبایست کلیه اطالعات را بهطور کامل ذکر نماید .در غیر این صورت ،مسئولیتی در این خصوص متوجه
اوجمان نیست.
. 3-۱-۵نام کاربری جهت دسترسی به پنل کاربری شریک تجاری ،شماره تلفن همراه شخص حقیقی یا نماینده مجاز شخص
حقوقی است.

. ۳-۲اطالعات کاربری شرکای تجاری
. 3-2-۱نام و نام خانوادگی ،شماره ملی ،شماره موبایل ،جنسیت و تاریخ تولد برای اشخاص حقیقی و نام شخص حقوقی،
شناسه ملی ،شماره موبایل و مشخصات کامل نماینده برای اشخاص حقوقی الزامی است.
. 3-2-2پنل کاربری مختص استفاده شخص ثبتنام کننده است .در صورت ارائه اطالعات دسترسی به پنل برای سایرین و
در نتیجه بروز هرگونه اشکال ،ایراد و یا سوءاستفاده ،شخص کاربر مسئول خواهد بود.
. 3-2-3با لحاظ مقرره بند فوق ،شریک تجاری ،بهمنظور مدیریت بهتر و ارائه خدمترسانی سریعتر میتواند در پنل کاربری
خود ،کارشناس تعیین کرده و سطح دسترسی ایشان را مشخص کند .بدیهی است در این صورت شریک تجاری مسئول کلیه
اقداماتی خواهد بود که کارشناس وی بنا به دسترسی ایجاد شده ،انجام میدهد.
. 3-2-۴مسئولیت حفظ و نگهداری از اطالعات دسترسی به پنل کاربری با کاربران است و کاربران مکلفاند در صورت
فراموشی ،مفقود شدن یا سرقت اطالعات حساب کاربری از طریق ارتباط با پشتیبانی ،اوجمان را در جریان قرار دهند.
. 3-2-۵شریک تجاری متعهد میگردد که صرفاً با شماره تلفن همراه متعلق به خود نسبت به ثبتنام در اوجمان اقدام نماید.
در غیر این صورت در برابر صاحبامتیاز خط تلفن همراه ،تماماً مسئول بوده و اوجمان بهمحض آگاهی از این موضوع نسبت
به لغو عضویت کاربر مذکور اقدام خواهد نمود.
. 3-2-۶همکار تجاری حق واگذاری یا باز ارائه سرویسهای ارائه شده به ایشان به هیچ شخصیت حقیقی و حقوقی دیگری
را ندارد.

. ۳-۳پنل کاربری کاربران
. 3-3-۱اشخاص حقیقی میتوانند برای استفاده از خدمات تخصصی اوجمان نسبت به ایجاد حساب کاربری اقدام نمایند.
. 3-3-2پنل کاربری کاربران ،امکان دسترسی به خدمات اوجمان و سوابق خدمات دریافتی را برای کاربر فراهم میآورد.
. 3-3-3نام کاربری جهت دسترسی به پنل کاربری ،شماره تلفن همراه شخص است.
. 3-3-۴کاربر میبایست کلیه اطالعات را بهطور کامل ذکر نماید.

. ۳-۴شرایط غیرفعال سازی حساب کاربری
در صورت بروز هر یک از موارد زیر یا بنا به دستور مقام قضایی ،اوجمان میتواند نسبت به غیرفعال سازی موقت یا دائم
حساب کاربری کاربران اقدام نماید .اوجمان درصورتیکه بخواهد نسبت به این امر اقدام نماید ،ابتدا یک اخطار از طریق
پیامک به کاربر ارسال مینماید و در صورت عدم ترتیب اثر ،وفق اخطار ارسالی ،حساب کاربر برحسب یکی از مورد ذیل
بهصورت موقت یا دائم غیرفعال میگردد:


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



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

. ۴حریم خصوصی و اطالعات محرمانه
. ۴-۱اوجمان تمام تالش خود را جهت حفظ امنیت اطالعات شرکای تجاری و کاربران نهایی بر عهده میگیرد و با
بهروزترین فناوریها ،اقدام به حراست از دادهها مینماید.
. ۴-2سایت میتواند گزارش اطالعات کاربران را با حفظ محرمانگی (بینام سازی اطالعات کاربران) منتشر کند.
. ۴-3اطالعات اخذشده از کاربران جهت بهبود ارائه خدمات ،اختصاصی کردن تجربه کاربری ،امتیازدهی به کاربران ،پیگیری
مطالبات و عودت وجوه در صورت لزوم و ارائه و دریافت رسید و همچنین مکاتبه و ارتباط با کاربران مورد استفاده قرار
میگیرد.
. ۴-۴نظر به انکه علی رغم تمامی حفاظتهای داده و بروزرسانی فناورانه ،در دنیای کنونی نرم افزار امکان تضمین هک نشدن
یا ربوده نشدن اطالعات و دادههای کاربران وجوئ ندارد ،تعهد اوجمان در خصوص حفظ محرمانگی دادهها صرفاً "به
وسیله" بوده اوجمان و سایت مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.
. ۴-۵جهت سهولت پیگیریها در صورت بروز هرگونه مشکل در خصوص تراکنشها و پرداختها اوجمان نسبت به ثبت
شماره تراکنش و شماره پیگیری بانک اقدام مینماید.

. ۴-۶کاربر مجاز نیست با استفاده از روشهای Duplicating, Crawling, Framingیا  Mirroringیا با استفاده از
سایر روشها ،نسخۀ دیگری از خدمات اوجمان را روی سرورهای دیگر ارائه نماید .همچنین کاربر مجاز نیست در نرمافزار
اوجمان یا در روش ارائۀ خدمات ،تغییر یا اخاللی ایجاد کند..
. ۴-7این سایت اطالعات مربوط به تراکنشها و مبالغ پرداختی را دریافت و آنها را از نقطهنظر کنترلی تحلیل میکند .آمار و
گزارشهای بهدستآمده از مجموعهی این عملیات در پنل کاربری در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت.
. . ۴-8نظر به مالکیت کامل سامانه نرمافزاری و موتور تحلیل اوجمان به صاحبامتیاز آن (شرکت) ،کاربر و هیچ شخص
ثالثی مجاز به استفاده از هیچ روش مهندسی معکوس به هر نحو نیست .هر نوع اقدام جهت دسترسی یا تالش برای نقض
حقوق متعلق به سامانه نرمافزاری و موتور تحلیل مذکور ،نقض تعهدات قراردادی محسوب شده و شخص خاطی یا اشخاص
خاطی میبایست از عهده کلیه خسارات وارده به اوجمان برآیند .همچنین در صورت اثبات انتفاع از آن ،شخص خاطی متعهد
به پرداخت سه برابر عواید حاصل از نقض این بند در حق صاحبامتیاز اوجمان است.
 .۹-۴جهت ارتقاء کیفیت و بهبود خدمات ،صوت جلسات مشاوره به صورت تصادفی ضبط میگردد
 ۴-۱۰اوجمان مجاز است ار داده های جمع آوری شده و بدون افشا و احراز هویت افراد ،در جهت اهداف علمی و پژوهشی
استفاده نماید.

. ۵تعهدات و مسئولیتها
. ۵-۱اوجمان به هر پنل کاربری شرکای تجاری بنا به بسته اشتراک (پلن) انتخابی تا مدت زمان مندرج در آن نسبت به ارائه
خدمات آن بسته متعهد است و پس از آن اوجمان با تکلیفی روبرو نیست.
. ۵-2بستر پرداخت امن برای شرکای تجاری از طریق پرداختهای مرحلهای فراهم است .کلیه پرداختها در سیستم از
طریق درگاههای بانکی معتبر و توسط بانک خدمات دهنده انجام میشود و بانک تنها نتیجه پرداخت را به اوجمان ارسال
مینماید و سایت هیچ دخالتی در فرایند پرداخت کاربر ندارد
. ۵-3واحد پشتیبانی اوجمان در روزها و ساعات اداری از طریق شماره  ۰۹۱۰77۰8۱۹7و یا بررسی تیکتهای ارسالی از
سوی کاربران نسبت به رفع مشکالت ایشان اقدام مینماید.
. ۵-۴کارشناسان اوجمان بهمحض مشاهده هرگونه محتوای مغایر با شعائر دینی ،اخالقی ،عرفی و قانونی جامعه نسبت به
حذف محتوا و معلق کردن حساب کاربری افراد تا تعیین تکلیف آن اقدام میکنند.
. ۵-۵اوجمان در موارد زیر هیچگونه مسئولیتی ندارد:
. ۵-۵-۱در هر مورد سوءاستفاده همکاران تجاری یا کارشناسان ایشان از پروفایل کاربران به هر نحو.

. ۵-۵-2در هر مورد انتشار اطالعات کاربران توسط کارشناسان و همکاران تجاری.
. ۵-۵-3عدم دسترسی منظم کاربر به وبسایت و عدم بررسی اعالنها از سوی کاربران.
. ۵-۵-۴تبعات تصمیمات کاربران بر مبنای تحلیل شخصی از نتایج تستها ،آزمونها و بستهها (اوجمان در قبال نتایج
تستها مسئولیتی نمیپذیرد ،چرا که تحلیلهای انجام شده هیچگاه قطعی نبوده و مانند هر تست دیگر صرفاً به افزایش آگاهی
افراد کمک میکند)
. ۵-۵-۵تحلیلهایی که کارشناسان یا همکاران تجاری برای کاربران نهایی انجام میدهند.
. ۵-۵-۶کاربران نهایی آگاهی یافتند که کلیه تعامالت و روابط حقوقی و قراردادی و همچنین خریدهایی که از شرکای
تجاری اوجمان انجام میدهند ،فیمابین ایشان بوده و اوجمان هیچگونه مسئولیتی در قبال روابط مذکور ندارد.
. ۵-۵-7اوجمان مسئولیتی در قبال عدم انجام تعهدات خود که به جهت حدوث مواردی خارج از اختیار اوجمان نظیر وقوع
بالیای طبیعی ،شرایط غیرعادی ،قطعی کلی شبکه اینترنت و دیتا ،خرابی در هاستینگ ،فیلترینگ و ...باشد ،نخواهد داشت و
صرفاً با توجه به موارد ذکرشده در شرایط و قوانین سایت اقدام میشود.
. ۵-۵-8هرگونه سوءاستفاده از اطالعات کاربران و ذینفعان در زیرساخت نرمافزاری اوجمان و یا استفادۀ نادرست یا
غیرقانونی از سرویسهای ارائه شده چه عمداً و چه سهواً بر عهده همکار تجاری بوده و در صورت احراز عمل یا قصد
مجرمانه وی ،موجب پیگرد قرار میگیرد و اوجمان مختار خواهد بود کلیه دسترسیها و سرویسهای ارائه شده را قطع نماید.
بدیهی است اوجمان هیچ مسئولیتی در قبال شیوه استفاده از خدمات توسط همکار تجاری ندارد.
. ۵-۵-۹خسارات وارده به مشتری/کاربر نهایی ناشی از قصور یا خطای برنامههای کاربردی همکار تجاری بر عهده ایشان
است.

. ۶پرداختها
. ۶-۱رسید پرداختهای کاربران از طریق الکترونیکی صادر و در پنل کاربران قرار میگیرد.
. ۶-2کاربر میپذیرد در صورت پرداخت ناموفق از طریق درگاه بانکی ،شخصاً مسئول پیگیری وجه کسر شده از حساب
خویش در سیستم بانکی باشد و از نظر سایت وجه مذکور پرداختشده محسوب نمیشود و اوجمان در این خصوص
مسئولیتی ندارد.
. ۶-3کاربران میتوانند از طریق درگاه اینترنتی موجود در سایت اوجمان ،هزینه سفارش خود را بهصورت آنالین در سبد
خرید ثبت و پرداخت و نمایند پرداخت موفق بهمنزله ثبت قطعی این پرداخت برای سفارش و پذیرش کلیه قوانین و مقررات
سایت است.

. ۷ارتباطات الکترونیکی
. 7-۱کاربران میتوانند از طریق ایمیل و تیکت با پشتیبانی در ارتباط بوده و از خدمات وبسایت بهرهمند شوند.
. 7-2تنها مرجع رسمی مورد تائید اوجمان برای ارتباط با سایت ،پایگاه رسمی این سایت https://owjeman.ir
است .کاربران جهت برقراری ارتباط ،تنها میتوانند از طریق روشهای ذکرشده در بخش تماس و پشتیبانی استفاده کنند .کلیه
پیامهای اوجمان صرفاً از طریق مذکور ارسال و مشاهدهشده تلقی میگردد.

. ۸حقوق مالکیت معنوی
. 8-۱نام سایت و تمام مشتقات آن که شامل نامهای تجاری ،لوگوها و برندهای اوجمان ،رخنما و ...میشود ،در مالکیت
انحصاری اوجمان است .هر نوع بهرهبرداری یا استفاده تحت هر عنوان از آن ،بدون مجوز کتبی از اوجمان توسط هر شخص
اعم از کاربر یا غیر آن ممنوع است.
. 8-2هرگونه اقدامی از سوی کاربر یا شخص ثالث که منجر به ورود خسارت به شهرت ،اعتبار و خدمات سایت شود،
تخلف از شرایط قراردادی و قانونی تلقی میشود و سایت این حق را برای خود محفوظ میدارد که حساب کاربر را مسدود
نماید و در صورت نیاز ،علیه شخص مذکور اقدام قانونی انجام دهد و خسارت و حقوق قانونی خود را مطالبه نماید.
. 8-3تمامی محتواهای منتشرشده در سایت اعم از محتوای متنی ،صوتی ،ویدیوها و متون آموزشی ،مقاالت وبالگ،
پیدیافها ،اطالعات مشاغل ،رشتههای تحصیلی ،دادهها و نمودارها ،طرحهای گرافیکی ،کدها و بهطورکلی هر آنچه در
سایت اعم از رابط کاربری یا غیر آن است ،در مالکیت انحصاری اوجمان است.
. 8-۴هرگونه نشر و انتشار محتوای سایت چه بهصورت آنالین (قرار دادن روی سایت خواه برای مشاهده و خواه برای
دانلود) و چه بهصورت آفالین (دیویدی و  )...تحت هر عنوانی بدون مجوز کتبی از مالک ممنوع است.
. 8-۵این سایت در راستای حمایت از حقوق و مالکیتهای مادی و معنوی خود و به تشخیص خود مجاز است
سرویسدهی به کاربر را قطع کند.
. 8-۶تمامی مالکیت نرمافزار و اوجمان متعلق به مالک آن بوده و کاربران صرفاً حق استفاده از اوجمان را در محدوده
تعیینشده دارند و هیچگاه ،هیچ نوع حقی اعم و نه محدود به مالکیت و سایر موارد به کاربران تعلق نمیگیرد.

- ۹محتواها
اوجمان با توجه به ماهیت و رسالت آگاهی بخشی خود ،تالش میکند تا با ارائه بهروزترین مقاالت دنیا در حوزههای
گوناگون ،تحصیلی ،شغلی ،مهارتی و  ،...دانش مخاطبان خود را باال ببرد .بدین منظور و در راستای آن محتواهای اوجمان در
دستههای متفاوتی نظیر بالگ ،دادههای مرتبط با مشاغل و رشتهها ،و آزمونها دستهبندی میشوند.

. ۹-۱وبالگ و مجله
در بخش بالگ ،اوجمان ،مقاالت متنوعی با موضوعات تحلیلی و آموزشی مرتبط با استانداردهای شغلی ،مسیرهای تحصیلی
شغلی ،ابزارهای سایکومتریک سنجش ،متدهای علمی مرتبط با شناخت و توسعه فردی و… ،بارگذاری میکند .بدیهی است
این محتواها صرفاً جهت باال بردن سطح آگاهی و دانش مخاطبان بوده و نمیتوان از آن به عنوان نسخه جامع برای اشخاص
بهره برد .در هر مورد مشکل یا مسئله ،لزوم مراجعه به متخصص وجود دارد .اوجمان در هیچ مقطعی مراجعه به متخصصان را
نفی نکرده بلکه از مخاطبان خود تقاضا میکند پس از مطالعه بخشهای مختلف این سایت و افزایش آگاهی و بینش خود،
نسبت به بهرهگیری از نظرات ارزنده مشاوران و متخصصان امر ،اقدام نمایند .

. ۹-۳تستها و آزمونها
تستها و آزمونهای اوجمان به عنوان ابزارهای سنجش با اهداف متفاوت ارائه شدهاند .بخشی از تستها و آزمونها با هدف
شناخت فردی و برخی با اهداف تشخیصی شناختی و برای استفاده شرکای تجاری و همکاران متخصص فراهم شدهاند.
بدیهی است تفسیر همه ابزارهای سنجش نیازمند برخورداری از تخصص در حوزه مربوطه است و اوجمان اکیداً به کاربران
خود توصیه میکند پس از استفاده از خدمات مختلف سنجش ،نسبت به بهرهگیری از نظرات ارزنده مشاوران و متخصصان
امر ،اقدام نمایند.

. ۱۰سایر مقررات
. ۱۰-۱در صورت تغییر قوانین و مقررات ،اوجمان در اسرع وقت نسبت به اطالعرسانی در خصوص آن اقدام مینماید .از
تاریخ بارگذاری قوانین جدید در سایت و مشاهده عموم ،ادعای عدم اطالع از قوانین قابل پذیرش نخواهد بود.
. ۱۰-2انتقال مالکیت اوجمان به هر نحو به دیگری ،موجب لغو حسابهای کاربری کاربران نخواهد شد و کاربران همچنان
امکان بهرهمندی از خدمات اوجمان را دارند.
. ۱۰-3استفاده از سایت اوجمان بهمنزله پذیرش قوانین و مقررات این سایت است.
. ۱۰-۴کلیه اقدامات کاربران در خصوص اقدام به دسترسی غیرمجاز و سایر فعالیتها که مشمول قانون مجازات رایانهای یا
سایر مقررات کشور بشود ،مورد پیگیری قضایی واقع میگردد و کاربر متخلف میبایست عالوه بر تحمل مجازات قانونی
تعیینشده ،نسبت به جبران خسارات وارده به اوجمان نیز اقدام نماید.
. ۱۰-۵در صورت بروز هرگونه اختالف میان کاربران و اوجمان ،هر نوع اختالف به هر نحوی که باشد از طریق داوری
مطابق موضوع باب هفتم قانونی آیین دادرسی مدنی ایران حلوفصل میگردد.

