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 خدمات مرکز داده)سرور اختصاصی(

و شناسه ملي  145289 به شماره ثبت( سهامي خاصصفر و یک پرداز )بین شرکت مهندسي قانون مدني  10این قرارداد وفق ماده 

و خانم و عضو هیئت مدیره  به نمایندگي آقای مجید فتاحي اردکاني با سمت مدیرعامل 411114954369و کداقتصادی  10101882239

ن، ، خیابان وفا آذر شمالي، کوچه پانیذ، ساختمان آریتهران، خیابان آیت اهلل کاشانيبه نشاني نایب رییس هیئت مدیره آسیه مددی با سمت 

 شماره ثبت ...................، شناسه ........................... به طرف و کیشود از ي م دهینام "سرویس دهنده"پس نیکه از ا 48650 و تلفن 2واحد 

و شماره تلفن:  .............................................................................به نشاني :  .....................ملي ....................و کد اقتصادی .......................... به نمایندگي 

به  ر،گیشود از طرف د يم دهینام "مشترک"منبعد  که  ................................................الکترونیکي ........................... و پست  کد پستي : .................

 .دیمنعقد گرد در تهران ریشرح ز

 تلقي قانوني نگردیده، اعالم مقابل طرف به کتبي و رسمي بصورت آن تغییر که زماني تا فوق شده اعالم نشاني به طرفین مکاتبات کلیه

 .میگردد

 :موضوع قرارداد (ماده یک 

مشخصات  به ......................................... و خدمات جانبي طرح  اختصاصي دستگاه سرور 1برای بهره داری از  خدمات مرکز دادهعبارتست ارائه 

 ( و مطابق با پیش فاکتور ارائه شده.1مندرج در پیوست شماره )

 :مدت قرارداد (ماده دو 

قرارداد و با توافق طرفین قابل تمدید مي باشد. در و از تاریخ .......... الي .................. خواهد بود که در پایان  ماه 12مدت زمان این قرارداد 

 صورتیکه هیچکدام از طرفین حداکثر یکماه قبل از انقضای مدت قرارداد با درخواست کتبي، فسخ و یا تغییری در آن را اعالم ننمایند، برای

 یک دوره بعد تمدید صورت خواهد پذیرفت.

 :مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت آن  (ماده سه

قرارداد، .......................ریال بوده که با احتساب ارزش افزوده به میزان ...................... ریال جمعا مبلغ  2خالص جهت انجام موضوع ماده  مبلغ

....................ریال جمعا  با ارزش افزوده کل )ناخالص( قرارداد ....................... ریال تعیین میگردد که به صورت ماهیانه مبلغ  .....................ریال 

 . به مبلغ ...................... ریال که مي بایست در ابتدای دوره و پس از دریافت صورتحساب صادر شده، توسط مشترک پرداخت گردد

در تمامي  ،مجلس شورای اسالميکمیسیون اقتصادی  17/2/1387قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  38و  16طبق ماده  : 1 تبصره

 محاسبه و از مشترک اخذمالیات برارزش افزوده طبق نرخ سال  ،و برای هر مرحله پرداخت سرویس دهندههای صادره توسط  تحسابرصو

 در ضمن سایر کسورات قانوني محتمل در چارچوب قرارداد نیز بعهده مشترک مي باشد.میگردد. 

 .پرداخت نماید سرویس دهندهآن، در وجه  صدور پس از تاریخ یک هفته را تا صادر شدههای  صورتحسابمشترک متعهد است :  2 تبصره

 .و خدمات مربوطه را قطع نماید شده محق است کلیه امکانات واگذار سرویس دهندهدر غیر اینصورت 
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های برقراری های معوقه و هزینهکلیه بدهي منوط به پرداخت در صورت وجود امکانات واگذاری مجدد، برقراری مجدد خدمات : 3تبصره 

 باشد.مي توسط مشترکبه تشخیص سرویس دهنده، خدمات فني 

مین تجهیزات تأو  باشد و در صورت نیاز به تهیهميقرارداد صرفاً مربوط به اشتراک در مدت زمان  ،3مبلغ مندرج در ماده  : 4تبصره 

 باشد. يمخدمات مازاد، صورتحساب آن جداگانه صادر و مشترک متعهد به پرداخت آن گونه ره هییا ارا افزارینرم ،افزاریسخت

 مود.طرفین در صورت توافق بر سر تهاتر خدمات، مجدداً با مبادله الحاقیه ای توافق خود را مکتوب خواهند ن : 5تبصره 

 سرویس دهنده:تعهدات  (ماده چهار

 مي باشد. 3مبلغ قرارداد طبق ماده پس از امضاء قرارداد و دریافت  کاری روز سهظرف مدت  ،ه خدمات مربوط به موضوع قراردادیارا( 4-1

 :مین مي نمایدأدر مرکز داده های خود خدمات زیر را برای مشترک ت ( سرویس دهنده4-2

 اختصاص فضای مجهز جهت نصب تجهیزات ( 4-2-1

 با پشتوانه (AC)یا برق و ژنراتور  UPS، باتری خانهم و بدون انقطاع از طریق یدا (DC)مین نیروی برق أت (4-2-2

  های تهویه و خنک کننده محیط  مین دستگاهأت( 4-2-3

 .رسد يمشترک م تیبه رو لیدر صورت تما در حدود متعارف کهامنیت فیزیکي  مینأت( 4-2-4

 (or ILO or KVM Power Management)( تأمین تجهیزات 4-2-5

 Switch( تأمین یک پورت از 4-2-6

غیر  IPدرصد توسط متقاضیان خارج از کشور و یا مصرف کنندگاني که با آدرس  5درگاه ارتباطي تامین شده حداکثر به میزان  : 6تبصره 

 ایراني به شبکه وصل هستند، قابل مصرف خواهد بود.

% مي باشد. در صورت کاهش کیفیت  9/99( تضمین کیفیت خدمات و برقراری امکانات )در شبکه سرویس دهنده( با ضریب اطمینان 4-3

 (SLAمطابق توافق نامه سددطخ خدمات )خدمات ارائه شددده بطوریکه بهره برداری از این خدمات امکان پذیر نباشددد و یا قطع احتمالي آن 

 شود. پرداخت ميمشترک جریمه به )پیوست( 

 سرویس دهنده نمي تواند هیچگونه مسئولیتي در قبال مشکالت زیرساختي شبکه مخابرات و دیتا بپذیرد. : 7تبصره 

مشترک  یي،در زمان بروز مشکل و بمنظور سهولت در امر پاسخگو .(NOC)سرویس دهنده يساعته توسط بخش فن 24 يبانیپشت( 4-4

 شود داده ميخدمات  لیکه اطالعات آن در هنگام تحو يفن يبانیدر نرم افزار بخش پشت يفن يبانیپشت یثبت تقاضا قیاز طرمي تواند 

 48650 میبا تلفن مستق و یا ارسال idc@0-1.ir کیمراتب را به پست الکترون تواند يمشترک مهمچنین  دیاعالم نمامشکل خود را 

 رفع اشکال، مطلع گردد. يبیتا متعاقباً از زمان تقر حاصل نماید ( تماسNOC)بخش 

 سرویس دهنده انجام مي گردد.مانیتورینگ ساعته از طریق سیستم  24کنترل خدمات موضوع قرارداد بصورت (4-5

یک نفر را به عنوان نماینده فني خود کتباً به مشترک معرفي مي نماید. بدیهي است هر گونه هماهنگي و توافق با  ( سرویس دهنده4-6

 مورد قبول طرفین خواهد بود.  وی در امور فني

4-7) IP سرویس دهندهترل نتحت نظر و کبه وی واگذار شده،  مشترک تحت مسئولیت مدت قرارداد و بصورت اماني ولي هایي که در طول 

این تغییرات  البته داشته و برای خود محفوظ را تنها در مواقع ضروری IPحق هر گونه تغییر و جابجایي هر شماره  سرویس دهندهباشد. مي

 طي اطالع کتبي در زمان مناسب قبل از اجرا با مشترک هماهنگ خواهد شد. 

 سرویس دهندهیید آن توسط کارشناسان فني أت با ارایه توجیه فني و )IP Address(شناسه فیزیکي  ...........عددواگذاری بیش از : 8تبصره 

 است. و در صورت پرداخت هزینه های مربوطه قابل انجام
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تقلیل یابد،  3-4( چنانچه به هر علت پهنای باند تأمین شده از طرف سرویس دهنده به سطحي پایین تر از مقدار معین شده در بند 4-8

به زمان  %30ضریب پایداری در شبکه سرویس دهنده، معادل زمان قطعي بعالوه  %99سرویس دهنده موظف است در صورت افت از سطخ 

 نماید. سرویس مشترک اضافه

فایروال اختصاصي، ، DDoS Protection( سرویس دهنده در حدود متعارف بر اساس امکانات ارائه شده : ارائه پهنای باند با قابلیت 4-9

با مشترک  DDOSنصب آنتي ویروس بر روی سرور و همچنین امنیت اطالعات، همکاری فني، فیزیکي و تخصصي جهت مقابله با حمالت 

 خواهد داشت.

مقامات قضایي، انتظامي و امنیتي، مستقیماً و بدون نیاز به هماهنگي و اطالع رساني به مشترک اعمال و اجرا  ( هرگونه دستورات4-10

خواهد شد یا اینکه بنا به صالحدید سرویس دهنده، دستورات عیناً جهت اجرا به مشترک ابالغ خواهد شد. در صورت عدم پیگیری مشترک، 

 ه قطع ارایه خدمات تا زمان مرتفع شدن موارد پیش آمده مي باشد.سرویس دهنده موظف ب

  :تعهدات مشترک (ماده پنج 
 

در را انجام دهد. سرویس دهنده الزم جهت جلوگیری از بروز هرگونه اختالل در شبکه فني و حراستي مشترک موظف است اقدامات ( 5-1

دهنده، مشترک مي بایستي براساس نظر کارشناس رسمي دادگستری مورد صورت اثبات بروز اختالل از ناحیۀ مشترک در شبکه سرویس 

تایید شورای عالي انفورماتیک نسبت به جبران خسارت و پرداخت آن در صورت حساب بعدی خود اقدام نماید و در صورت عدم جبران 

م به تأدیۀ خسارات و بدهي ها ننماید، برابر خسارات، خدمات قراردادی تا وصول خسارت و سایر طلب ها قطع و چنانچه باز هم مشترک اقدا

 اقدام خواهد شد. 2تبصرۀ 

سرویس بغیر ندارد مگر با موافقت کتبي  به صورت جزیي و یا کليمشترک حق واگذاری حقوق وتعهدات ناشي از این قرارداد را ( 5-2

 باشد.  مي ، در هر حال مسئولیت هر گونه استفاده غیر قانوني و غیر مجاز بعهده مشترکدهنده

گونه مسئولیت ناشي از عدم رعایت قوانین فوق توسط رباشد و ه مشترک متعهد به رعایت کلیه قوانین جمهوری اسالمي ایران مي( 5-3

ولیتي در این زمینه ئهیچگونه مس سرویس دهندهبه عهده مشترک بوده و  و پاسخگویي به نهادهای باالدستي مشترک و یا کاربران وی

  نخواهد داشت.

علت بچنانچه مي باشد.  سازمان تنظیم مقررات و دیگر مراجع ذیربطمشترک موظف به رعایت قوانین مخابراتي و مقررات و مصوبات  (5-4

گردد، مشترک  قصور یا تقصیر مشترک یا مشتریان ایشان سرویس موضوع قرارداد قطع گردد و یا به هر صورتي از قابلیت انتدفاع خارج

ت وارده به سرویس دهنده طبق اعالم وی خواهد بود. این خسارات ممکن است از طرق قضایي یا نهادهای باالدستي مسئول جبران خسارا

 رفتار خواهد شد. 2مخابراتي مورد حکم قرار گیرد که در این صورت نیز برابر تبصرۀ 

تواند هر زمان که صالح مي سرویس دهنده، سرویس دهندهبا توجه به ضرورت کنترل کیفیت تجهیزات منصوبه در مرکز داده های  (5-5

د. در صورت عدم همکاری، عواقب باشمشترک نیز موظف به انجام هر گونه همکاری های الزم مي و بداند جهت انجام این امر اقدام نماید

 . های قانوني یا قراردادی بر عهدۀ خود مشترک خواهد بودفني و یا مسئولیت

خالف ضوابط استفاده از خدمات اینترنتي  (spamming)حق ارسال نامه های الکترونیکي در حجم زیاد و نیز ارسال هرزنامه مشترک ( 5-6

 و ایجاد فشار بر روی تجهیزات و بروز اختالل در خدمات سایر مشترکین را ندارد. در صورت اثبات انجام این امر، مشترک مي بایستي براساس

نسبت به جبران خسارت و پرداخت آن در صورت حساب ارسالي به ستری مورد تایید شواری عالي انفورماتیک کارشناس رسمي دادگنظر 

 وی اقدام نماید.



 

 

 
 
 
 

 SA-F-0508کد سند: 

 6-0شماره بازنگری: 

                                
                                        
                                

 پیوست:...

 شماره:....

 تاریخ:

 پیوست:

و یا به هر نحو مشمول عناوین اشاعه مطالبي که موجب تخریب و یا تضییع حقوق اشخاص حقیقي و یا حقوقي گردد حق مشترک ( 5-7

ولیتي ئهیچگونه مس سرویس دهندهرا ندارد. مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده مشترک بوده و اشد مجرمانه نظیر توهین، تهمت و افترا ب

 در این خصوص نخواهد داشت.

انجام  زیو ن( Backdoor) يو در پشت ينترنتیتروجان، کرم ا روس،یانتشار هرگونه بدافزار )نه محدود به و ای یمشترک حق نگهدار( 5-8

کارشناس رسمي دادگستری بایستي براساس نظر در صورت اثبات انجام این امر، مشترک ميرا ندارد. ( Hackنفوذ )( و Crackامور مخرب )

 نسبت به جبران خسارت و پرداخت آن در صورت حساب ارسالي به وی اقدام نماید. مورد تایید شواری عالي انفورماتیک

سرویس درخواست خود را حداقل یکماه قبل به  مي بایست (،پایان مدت قرارداددر صورت تمایل مشترک به فسخ قرارداد )قبل از ( 5-9

 خواهد شد. عمل  2طبق تبصرۀ  در غیر اینصورت و اعالم نماید دهنده

دهنده، بالفاصله خدمت مشترک قطع و مشترک موظف به جبران خسارت  سیسرو صیاز موارد فوق به تشخ کیدر صورت وقوع هر ( 5-10

 .باشد يم وارده

، مراتب پس از پرداخت درخواستي شرط وجود امکان واگذاری خدماته درصورت درخواست کتبي مشترک مبني بر ارتقاء خدمات و ب( 5-11

 انجام خواهد پذیرفت.  ،توسط مشترکتا پایان مدت قرارداد هزینه های مربوطه 

دور زدن  یبرا يعموم یها سیسرو گریو د VPN ،يپراکس یراه انداز یموضوع قرارداد برا زاتیمشترک اجازه استفاده از تجه (5-12

 ( را ندارد.نگیلتری)ف یکشور یمحتوا شیپاال ستمیس

 یراه انداز یخود را برقرار نموده تا از سوء استفاده اشخاص ثالث برا یها و برنامه ها سیسرو کامل تیمشترک موظف است امن( 5-13

جبران خسارات وارده بر عهده  صورت نیا ری. در غدینما یریشگیپ DDOSو حمالت  گرید یها ستمیبات، انجام نفوذ به س یشبکه ها

 باشد. يمشترک م

فلش مموری و .... مي بایست درخواست کتبي طي تیکت ارسال نماید و  ( مشترک برای ارسال تجهیزات جانبي مانند هارددیسک،5-14

پیوست در سه نسخه ثبت مي شود  2نماید. تجهیزات ارسال شده طبق فرم شماره پس از تایید سرویس دهنده، نسبت به ارسال آنها اقدام 

ساعت از زمان ارسال تجهیزات، جهت  48و یک نسخه از آن به تحویل دهنده تسلیم مي گردد. مشترک مي بایست حداکثر ظرف مدت 

اه معرفي نامه جهت دریافت به محل شرکت اعزام دریافت پس از ارسال تیکت و تایید سرویس دهنده، شخصي را به عنوان نماینده به همر

 نماید. پس از زمان مذکور، سرویس دهنده مسئولیتي در قبال حفظ و نگهداری تجهیزات مشترک نخواهد داشت.

، سرویس به همراه داشته باشد ((USB.Hardیساز رهیل ذخی( وسايمکتوب قبل ي)بدون هماهنگ مشترک ندهیکه نما يدر صورت( 5-15

 گردد.وی در مرکز داده ها مانع از حضور  مي توانددهنده 

روز بعد از 15ظرف مدت  يآن را به صورت کتب تیفیاز ک يتینارضا ای سیسرو افتیاعتراض نسبت به عدم در ستیبا يمشترک م( 5-16

 يم سرویس دهنده سیسرو دییو تا تیفیک دییامر به منزله تا نی. در صورت عدم اعالم ادیاعالم نما سرویس دهندهبه  صورتحسابپرداخت 

 باشد.

باشد،به طوریکه مصرف پهنای باند در 10به1مشترک متعهد مي گرددکه میزان پهنای باند مصرفي به صورت نامتقارن و با نسبت( 5-17

هزینه به سمت شبکه صفرویک پرداز باشد. در غیر اینصورت مشترک موظف به پرداخت (Receive) برابر دریافت10حداقل(Send )ارسال

 .مطابق با صورتحساب صادره از سمت صفرویک پرداز مطابق با تعرفه روز مي باشد
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 پیوست:...

 شماره:....

 تاریخ:

 پیوست:

 :حوادث غیر مترقبه (ماده شش 

جنگ، اعتصاب، اغتشاش عمومي،  )و نه محدود به( از قبیل سرویس دهنده ختیاربه هنگام بروز حوادث غیرمترقبه و سایر عوامل خارج از ا

از ) های تابعه، اشکاالت ناشي از تصمیمات و عملیات داخلي وزات ارتباطات و فناوری اطالعات و شرکتصاعقه، آتش سوزی، زلزله، سیل

های جدید لت و واردات، محدودیت تبادل ارزی با خارج، وضع قوانین و مقررات و دستورالعما، محدودیت صادر( های مخابراتجمله شرکت

ای که انجام تعهدات و خدمات این قرارداد را با اشکال مواجه گونهآن برطرف نشده باشد، بهالعاده و تبعات دولتي تا زماني که وضعیت فوق

 نخواهد بود.  سرویس دهندهکند مسئولیتي متوجه 

 :موارد فسخ  (ماده هفت

و دیگر عوامل خارج از اختیار چنانچه حوادث غیر مترقبه باشد. برای طرفین معتبر و الزم االجرا ميو مبادله این قرارداد از تاریخ امضاء ( 7-1

( بیش از یکماه به طول انجامد، مشترک مي تواند قرارداد را فسخ نماید. در این صورت تسویه حساب به 6سرویس دهنده )به شرح ماده 

 میزان زمان استفاده از خدمات و تا تاریخ فسخ انجام خواهد شد.

د، نیک ماهه و از طریق مکاتبه رسمي نسبت به قطع کامل سرویس خود اقدام نماید با رعایت فاصله زماني نمي توان طرفین قرارداد( 7-2

 بدیهي است در صورت عدم رعایت این فاصله زماني، مشترک متعهد به پرداخت یک ماه خسارت مي باشد.

 :مرجع حل اختالف ( ماده هشت 

سعي خواهند نمود از طریق مذاکرت دوستانه نسبت  در ابتدان ی اجرای قرارداد، طرفی در صورت بروز اختالف در تعبیر و تفسیر و یا نحوه

 قانونيذیصالح در صورت عدم حصول توافق، هر یک از طرفین مجاز و مختار مي باشند که به مراجع  .به حل و فصل اختالف اقدام نمایند

 مراجعه نمایند.  )واقع در شهر تهران( جمهوری اسالمي ایران

 :قراردادنسخ توزیع  (ماده نه

کنندگان زیر امضاءباشند. در دو نسخه تهیه شده است که هر دو نسخه دارای اعتبار یکسان مي بند 53 و تبصره 8و  ماده 9این قرارداد در 

 طبق آخرین روزنامه رسمي، مجاز به امضاء اسناد شرکت های متبوع خویش مي باشند.

 مشترک

 ..آقای/خانم................ 

                           

 اردکانی مجید فتاحیآقای 

 و عضو هیئت مدیره مدیر عامل

 

 خانم آسیه مددی

 نایب رییس هیئت مدیره
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 6-0شماره بازنگری: 

                                
                                        
                                

 پیوست:...

 شماره:....

 تاریخ:

 پیوست:

 

 (1پیوست شماره )

 سرور با مشخصات زیر:

  مدل سرور

  پردازنده

  GB (GB)رم 

  (TB)هارد دیسک 

 نا محدود  (GB)ترافیک ماهانه 

  (MB) پورت شبکه 

IP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

 SA-F-0508کد سند: 

 6-0شماره بازنگری: 

                                
                                        
                                

 پیوست:...

 شماره:....

 تاریخ:

 پیوست:

 (2پیوست شماره )

 فرم تحویل و خروج تجهیزات

 

 مشترک تجهیزات خروج و تحویل فرم
 SA-F-0511: سند شماره

 0-0: بازنگری شماره

 مشخصات مشترک:

 نام شرکت :

 نام نماینده فني:

 شماره تماس:

 غیره       CD-DVD   هارد    فلش     تجهیزات :

 مشخصات :

 :  توضیحات

 نام فرد تحویل دهنده : نام فرد تحویل گیرنده :

 تاریخ و امضاء :  تاریخ و امضاء : 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

 SA-F-0508کد سند: 

 6-0شماره بازنگری: 

                                
                                        
                                

 پیوست:...

 شماره:....

 تاریخ:

 پیوست:

 (SLAفرم توافقنامه سطح خدمات )

 :تعاریف 

 

1. Availability :سرویس دهنده در صد برقراری ارتباط و دسترسي به شبکه 

2. Response Time با توجه به مانیتورینگ شبانه روزی شبکه  مشترکبه مشکالت  سرویس دهنده: زمان آغاز پاسخگویي 

  روز هفته در کل ایام سال از طریق تلفن، تیکت و ایمیل به صورت رایگان  7ساعته،  24سرویس فوق با پشتیباني

 در اختیار مشترکین محترم قرار خواهد گرفت.

 اری و همچنین در مواقع خاص خود با هماهنگي قبلي با واحد فروش در ساعات اد دسترسي کامل مشتری به سرور

 و اورژانسي  با هماهنگي از طریق تماس و یا ارسال تیکت  با واحد فني امکانپذیر مي باشد.

3. Packet Loss درصد گم شدن بسته ها که با اجرای دستور :Ping  در زماني مشخص قابل اندازه گیری است. )در صورتیکه

 داری شده نباشد(پهنای باند خری %90پهنای باند مصرفي بیش از 

4. Ping : ارسال بسته هایICMP  بایت یکبار در دو ثانیه. 100به حجم 

  :میزان تضمین کیفیت 
 

1.  Availability در ماه تضمین مي نماید.%  9/99را تا  مشترکدرصد برقراری ارتباط  سرویس دهنده 

2.  Response Time پیگیری مي گردد.(ساعت کاری )در صورت بروز مشکل از بخش فني  2: حداکثر 

3.  Packet Loss :در ماه دارای  %3حداکثر معادل  مشترک سرویسPacket Loss خواهد بود . 

 :جرایم 

صورت عدم تحقق : Availability الف.   سي%  9/99در  ستر شترک د شده در ماه که معادل  م سرویس ارائه  سرویس  705به  ساعت 

 پرداخت میشود. مشترکمیباشد به ترتیب ذیل جریمه به 

 مبزان جبران خسارت مدت زمان مرجع میزان قطعي

 ساعت اضافه سرویس 2 درماه دقیقه تا نیم ساعت 15

 ساعت اضافه سرویس 4 درماه ساعت 1نیم ساعت تا 

 روز اضافه سرویس 1 درماه ساعت 2ساعت تا  1

 روز اضافه سرویس 2 درماه ساعت به باال 3

 

 

 



 

 

 
 
 
 

 SA-F-0508کد سند: 

 6-0شماره بازنگری: 

                                
                                        
                                

 پیوست:...

 شماره:....

 تاریخ:

 پیوست:

 قطعي های ناشي از موارد ذیل شامل جریمه نمي شود: * تبصره :

شبکه که حداقل  (1 سرویس های دوره ای  صورت کتبي یا ال 24قطعي های مربوط به تعمیر و نگهداری و  کترونیکي ساعت قبل و به 

 رسانده شود.  مشترک به اطالع

 ابالغي کشور.قطعي های ناشي از حوادث قوه قهریه مانند حوادث طبیعي یا قوانین و مقررات  (2

 ایجاد مي شود مانند تغییر محل سکونت ، تست شبکه داخلي و غیره. مشترکقطعي هایي که بنا به در خواست  (3

 از قوانین ومقررات جاری کشور در زمینه استفاده از اینترنت مشترکقطعي های ناشي از تخطي  (4

 قطعي های ناشي از اختالالت اینترنت جهاني ، زیر ساخت مخابراتي کشور (5

 قطعي های ناشي از عدم پرداخت شارژ ماهیانه. (6

 :Packet Loss ب.      

  Packetباشد دو برابر زمان توسط اختالل در ماه در ارسال  Packet Lossدر ماه دارای  %3به طور متوسط بیش از  مشترکچنانچه سرویس 

 .اعتبار در نظر گرفته مي شود مشترکهای 

  :ابزار نظارتی 

سرویس  صب و راه اندازی  شده ، پس از ن ضمین ها و جرایم ذکر  ستاندارد جهت امکان نظارت بر ت و برای اندازه گیری و  شرکتبه منظور ارائه ا

ارائه مي  لینکو وضددعیت  مانیتورینگ جهت اسددتفاده از نرم افزارشددرکت مشدداهده گراف پهنای باند تحویلي ، کد کاربری و رمز عبور در اختیار 

 شود.

 

 

 

 

 


