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  تعاريف و اصطالحات - 1ماده 

  :اصطالحاتى كه در اين شرايط و قوانين به كار رفته است دارای معانى مشروح زير است

شركت توسعه فناوری و دانش تغذيه مهر، به آدرس: تهران، خيابان شهيد محمود حافظى، مركز رشد انستيتو تحقيقات  شركت:1.1

  .كنداقدام مى اپليكيشن آيدياكه نسبت به ارائه   02126350487تلفن:  وتغذيه ای و صنايع غذايى كشور 

 نياز ا ىبيترك ني) و خدمات و همچنی نرمافزاریبرنامه هاسخت افزاری و از محصوالت ( ىعيوس فيط شركت محصوالت: 1.1.1

ته ها و بس سيبرنامه ها ، سرو هي، كل ىخاطر سادگ به دهد. ىارائه م ابتيد تيريمد ی) را براو سخت افزاری ینرم افزار ی(بسته ها

 نيدهد ، از ا ىارائه م قيبه هر طر شركتها) كه  شرفتيپ ريها و سا ى، به روزرسان ديجد ی(از جمله نسخه ها ندهيو آ ىكنون یها

چند  اي کياز كه  ىشخص هر شوند. ىم ىبه صورت جداگانه به عنوان "محصول" معرف ايپس به طور مشترک به عنوان "محصوالت" 

 ىم ىمعرف) 1.3(بخش به صورت جداگانه به عنوان "كاربر"  اي" اناستفاده كند ، به طور مشترک به عنوان "كاربر شركتمحصول 

 شود.

 انيمبتال یبرا كه مختص استفاده كرده یتوسعه و راه انداز تلفن همراه بر بستربا نام آيديا را  ىتعامل اپليكيشن کي شركت: آيديا1.2

جامع ارائه دهد تا موانع و ى راه حل ىابتيخواهد به افراد د ىاست و مفعال  تاليجيبهداشت د در زمينه . شركتمى باشد ابتيبه د

روزانه  تيريمد یهستند كه هدف آنها ساده ساز يىدرمان روزانه را به حداقل برساند. محصوالت و خدمات ما راه حلهامشكالت 

 است. ابتيد

 و و كاهش مشكالت روزانه بيماران ديابتى تهيه ىآگاه جاديا یكه فقط برا دده ىرا ارائه م و امكاناتى مطالب ،اطالعات  آيديا1.2.1

 د.شو متخصصان و پزشكان صيمشاوره و تشخ نيگزيتواند جا ىنم و لذا قرار گرفته استدر اختيار كاربران 

  كند. ىصادر نمارائه و  ىمشاوره پزشك اي ىدرمان ىپزشك یها هيتوص ىطيشرا چيتحت هآيديا  1.2.2

جايگزينى برای  محصوالت شركت، ديريمتخصص تماس بگ کيبا  شود ىم هيتوصو درمان ،  یماريسوال در مورد ب یبرا 1.2.3

  .نمى باشد متخصص و تيم درمانى پزشک متخصص

نمى تواند به عنوان مكمل و يا جايگزينى برای  )ی ارائه شده و داده و به طور كلى هيچ محتوا(ارائه شده  و محتوای داده ها 1.2.4

 مسئوليتى نسبت به عواقب استفاده یدرک و مورد استفاده قرار گيرد و لذا شركت هيچ گونه اطالعات متخصصين و پزشكان درمان 

 را برعهده نخواهد داشت.) 1.3(بخش مات و محصوالت شركت توسط كاربر از خد و بدون نظارت متخصص نادرست

ه از طريق ك و مراكز درمانى متخصصينيا و  نزديكان بيماربيماران ديابتى، شخصى حقيقى يا حقوقى است اعم از  :(كاربران) كاربر1.3

  .شودمند مىبهره شركتاينترنت به اپليكيشن متصل و از خدمات 
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  .ميده ىارائه م شرايط و قوانين استفاده نيا ىرا بر اساس نسخه فعل شركتما منحصرًا تمام محصوالت  1.4

  حفاظت از اطالعات و داده ها  - 2ماده 

(از جمله  ميآگاه هستو اطالعاتى كه از اين طريق در اختيار ما قرار مى دهيد  آيديااستفاده شما از  خود در برابر تيما از مسئول

  ).ديده ىبه ما ارائه مو محصوالت شركت  كه در چهارچوب استفاده از آيديا ىمربوط به سالمت یداده هااطالعات شخصى و 

 آيديا آگاه مى كنيمشما در ارتباط با استفاده از  یما شما را در مورد استفاده و محافظت از داده ها ىخصوص ميحفظ حر هيدر اطالع

  در زمان ثبت نام و قبل از استفاده از آيديا جويا خواهيم شد.كار  نيا یبرارا شما  تيو رضا

  قرارداد و ثبت نام  - 3 ماده
  

  خريد و پرداخت هزينه استفاده از محصوالت شركت 3.1

ل پلى (گوگدر حال حاضر آيديا به صورت رايگان و از طريق پلتفورم های رايج و قانونى عرضه ی اپليكيشن موبايل در ايران  3.1.1

 diapedia.irو  i-dia.irشركت به آدرس های گرديده و همينطور از طريق وبسايت  تعيينكه بنا به انتخاب شركت ، كافه بازار، ) 

نصب و استفاده از اپليكيشن از محل هايى خارج از و مشكالت احتمالى ناشى از ته است بديهى است عواقب در اختيار عموم قرار گرف

   موارد اعالمى از طرف شركت بر عهده ی كاربر مى باشد.

( به طور كلى شرايط و قوانين تجاری حاكم بر استفاده از بستر های ارائه نرمافزار های موبايل مانند گوگل پلى ، كافه بازار، و ساير 

ن تاثيری در شرايط و قوانيبستر های ارائه اين نوع خدمات بخشى از شرايط و قوانين استفاده از محصوالت شركت نبوده ، شركت 

 و در چهارچوبه ی قراردادی بين كاربران و شركت منحصرا مربوط به شرايط و قوانين ذكر شده در اين قرارداد آنها نداشته و رابط

گوشى های كننده خدمات  نيتأم ايهمراه  گوشى های یو ضوابط تجار طيدر مورد شرا نيهمچنموارد  نيااست. ذكر شده در آن 

  )كند. ىصدق م همراه و خدمات اينترنتى كاربران نيز

، آنها را كامًال متوقف  ردهرا در هر زمان محدود ك گانيكه محصوالت را ددار ىخود محفوظ م یحق را برا نيا حًايصر شركت 3.1.2

  كند.آنها شارژ  یرا برا یا نهيهز اي نمايد و

  مى باشد.(ايران) ساكن داخل كشور  در حال حاضر مختص كاربران استفاده از آيديا 3.1.3

  فعال سازی.ثبت نام و 3.2

و يا  دياآيبار  نياول یبرا نكهيبه محض ا برای استفاده از محصوالت شركت و آيديا ثبت نام شما در برنامه الزامى مى باشد. 3.2.1

 كد تاييد (كه به شماره موبايل ثبتى شما ارسال مىو  شماره موبايل کيبا استفاده از  دي، با ديرا فعال كرديكى از محصوالت شركت 

  كاربر قابل استفاده است. کيكند و هر شناسه فقط توسط  جاديشناسه ا کيتواند  ىهر كاربر فقط م .ديثبت نام كن گردد)
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از اده شرايط و قوانين استفنسخه همين بر اساس  شركتانعقاد قرارداد در مورد استفاده از محصوالت  قبول و كاربر به منزله ثبت نام

 ريق آن راپذيرفته و از اين طشرايط و قوانين استفاده را  حًايصر كاربر با فعال كردن شناسه خودبوده. و محصوالت شركت اپليكيشن 

  .نمايد ىاعالم م

در هر زمان و برای تحقق الزامات قانونى ، مطابقت با شرايط فنى و اقتصادی كه  دارد ىم محفوظخود  یحق را برا نيا حًايصر شركت

 وهيش هب قبل از اجرايى شدن  ىراتييتغ ني. چننمايد جادياالزم را در شرايط و قوانين فعلى  راتييتغ، منافع شركت و منافع كاربران 

  .خواهد شدمنتشر و بنا به تصميم شركت مناسب  یا

كه به صورت جداگانه به شماره  پيامک كوتاه حاوی كد تاييد کيثبت نام توسط  حساب كاربری شما در زمان یفعال ساز 3.2.2

  در اپليكيشن به انجام مى رسد.موبايل ثبتى شما ارسال شده و با ورود آن 

و استفاده از خدمات شركت رارداد برای انعقاد ق آنهايا پيشنهاد  و كاربراندرخواست شركت اين حق را برای خود محفوظ مى دارد كه 

  بدون بيان دليل رد نمايد.را 

فقط  .را دارا مى باشدعقد قرارداد  قانونى تعريف شده در قانون برای دارای سنكه  نمايد ىم دييثبت نام ، كاربر تأ در هنگام3.2.3

ثبت نام بوده  به/ سرپرست مجاز  نيوالد حيفقط با توافق صر ىسن قانون ريمجاز به ثبت نام هستند. افراد ز ىقانون تيظرف یافراد دارا

  را به نام خردسال ارائه دهند. ىالزام آور قانون یكنند كه آنها حق دارند اظهارنامه ها ى/ سرپرست اعالم م نيهستند. با ثبت نام ، والد

(عواقب استفاده نادرست و بدون كنترل افراد زير سن قانونى از اپليكيشن بر عهده ی والدين / سرپرست قانونى بوده و شركت هيچ 

  ليتى در اين زمينه نخواهد داشت).مسئو

را پذيرفته و تاييد مى نمايد كه كليه ی مطالب  قراردادمشخص شده در اين ر تمامى شرايط و قوانين در هنگام ثبت نام ، كارب 3.2.4

خود را به  ىموظفند به طور مرتب اطالعات شخص نيهمچن كاربران. وارد نموده است، به روز و كامل  حي، صح ىو اطالعات را واقع

ثبت نام و  یتا داده ها گرفتهكاربران تماس  اكه در هر زمان ب ددار ىخود محفوظ م یحق را برا نيا شركتهمچنين . نمايندروز 

  .بررسى و مورد تاييد قرار دهد استفاده را اطالعات

ناقص  و كه اطالعات نادرستبرسد باور شركت به اين جمع بندی و  ايناقص ارائه دهد  اي ىمي، قداگر كاربر اطالعات نادرست  3.2.5

محصوالت  ازكاربر استفاده از و  كردهمسدود  ىاطالع قبلو بدون درنگ را  همربوط كاربری حق دارد شناسه شركت،و يا بروز نبوده  بوده

ا ص ، نادرست و يممانعت بعمل آورد. همچنين شركت هيچ مسئوليتى نسبت به عواقب به وجود آمده ناشى از اطالعات ناق شركت

  اهد داشت.بروز نشده كاربر نخو

فاده از آنها است ايتوسط اشخاص ثالث ، سوء استفاده  هيتوج رقابليغ ىخود را از دسترسو كاربری اطالعات ثبت نام  ديكاربر با 3.2.6

    به ريموضوع را بدون تأخ نيا در صورتى كه كاربر در معرض چنين خطری قرار گرفته است مى بايستبا قصد تقلب محافظت كند. 
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info@i-dia.ir  اده استف ىاهداف جعل ايسوءاستفاده شناسه ی كاربری برای كه اگر از  دحق را دار نيا شركت. رسانى نمايداطالع

  .نمايدمسدود كه دارای شرايطى مشابه باشد را  یهر كاربری كاربری مذكور و يا شناسه ی كاربری شود ، شناسه 

  استفاده از اپليكيشن و محصوالت شركت - 4 ماده

  مدت استفاده و خاتمه 4.1

  شود. ىآغاز م اپليكيشن یبا ثبت نام و فعال ساز(اپليكيشن آيديا)  شركتاستفاده از محصوالت  یحق شما برا 4.1.1

ركت اين ش( استبا مشخصات و امكاناتى كه مد نظر شركت مى باشد و برای مدت زمانى كه مد نظر شركت اپليكيشن آيديا  4.1.2

در مشخصات و نوع استفاده و هزينه ی استفاده از حق را برای خود محفوظ مى دارد كه در هر زمان و بنا به صالحديد شركت 

اربران به صورت رايگان در اختيار ك ،) بدون اطالع قبلى تغييرات مورد نظر را ايجاد نمايدمحصوالت شركت و از جمله اپليكيشن آيديا 

 ساالنه ايرا در قالب اشتراک ماهانه  نهيبر هز ىمحصوالت مبتن محفوظ مى دارد كه قرار خواهد داشت. شركت اين حق را برای خود

 از طريق وبسايتمحصوالتى را برای فروش موارد  ىدر برخ ايو ،  در اختيار كاربران قرار دهد پس به اختصار "دوره اشتراک") ني(از ا

  و يا اپليكيشن در معرض فروش كاربران قرار دهد.

جهت انجام  .نموده و حساب كاربری را لغو نمايندهر زمان كه بخواهند قرارداد را فسخ در حق دارند  شركتهر دو كاربر و  4.1.3

درخواست رسمى لغو حساب كاربری را برای ما ارسال نموده  info@i-dia.ir به آدرس درخواستبا ارسال نامه  ديتوان ىم اين كار

وره دخريد محصوالت شركت و يا خريد  یكه قبًال برا يىها نهيهزتا موارد بررسى و به انجام رسد، دقت داشته باشيد در صورت وجود 

  قابل باز پرداخت نخواهد بود. باشدپرداخت شده  ىاشتراك

و شرايط و قوانين مى توانيد سواالت خود را با ما از طريق  ا ابهام در مورد حساب كاربری در صورت وجود هرگونه سوال و ي 4.1.4

 dia.ir-info@i .در ميان گذاريد  

  انمحروميت كاربر 4.2

و با دليل در هر زمان  ،را به طور موقت ىكاربرانكاربر و يا در هر زمان كه  ددار ىخود محفوظ م یحق را برا نيا شركت 4.2.1

. در ايدنمروم مح شركتآنها را به طور دائم از استفاده از محصوالت  اي نموده و ) قفلشركت ارياخت و يا بدون دليل و بنا به( مشخص

 پرداخت هزينه خريد محصوالت توسط چنين كاربرانى ، شركت تعهدی نسبت به وجود و در صورت یقرارداد نيصورت خاتمه چن

  .پرداختى توسط كاربر نخواهد داشت یها نهيبازپرداخت هز

(موارد محدود به  مواردی كه ممكن است باعث قفل و محروميت كاربران گردد به موارد ذيل اشاره نمودبرخى از مى توان به  4.2.2

  :باعث اين محروميت گردد) دبه طور كلى تخطى از شرايط و قوانين استفاده از محصوالت شركت مى تواننبوده و  به مثال های زير

  (بخش    ). كاربران)، و يا رفتار  4.3 ) ، ليسانس استفاده از اپليكيشن (بخش3.2اطالعات و داده های ثبت نام (بخش 
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  استفاده از اپليكيشن ليسانسمجوز و  4.3

 تيرا بدون محدودايران  يىايجغراف در محدودهانتقال  رقابلي، غ یخود ، حق انحصارحساب كاربری  یثبت نام و فعال سازبا  4.3.1

بر  ىمحصوالت مبتن ی. براديآور ىبه دست م قرارداد نياشرايط و قوانين در چارچوب  وشركت نسخه از برنامه  کياستفاده از  یبرا

  شود. ىاشتراک شما محدود م مشخص مجوز به مدت دوره ني، ا نهيهز

پى كقانون شامل توسط  شركتمحصوالت  یمحتوا نيها و همچن ستميس، روش هااپليكيشن ،، های نرمافزاری،كد نرم افزار 4.3.2

   .رنديگ ىقرار مو بهره برداری مورد استفاده  شركتتوسط  یشوند و به طور انحصار ىمحافظت مرايت و مالكيت معنوی 

و يا استفاده از محصوالت به روش ديگری از آن  كپى، اصالح، بازتوليد، انتشار، ارسال، انتقال، فروش، فروش مجددبه همين جهت 

كاربران ن همچني امكانپذير نمى باشد. شركت ىكتب تيرضاچه در اين قرارداد قيد شده است برای هيچ شخص ، گروه و شركتى بدون 

شركت مى  یحقوق عالئم تجار ايو  یتجار تيحقوق مالكمواردی كه شامل  ريسالوگوها و يا از مارک ها ، آرم ها ، به استفاده مجاز 

ره برداری و به یبرا یگونه مجوز چيمنحصرًا متعلق به شركت است و همحصوالت  یحقوق استفاده و بهره بردار هيكل .نيستند باشد

  وجود ندارد. شركتمحصوالت استفاده ای خارج از حيطه ی مشخص شده در اين قرارداد برای كاربران 

نياز به دسترسى به محتوای توليد شده توسط بهبود در محصوالت  ايجاد فنى، تغييرات وعلمى، به داليل  شركت چنانچه 4.3.3

ر دداشته باشد ، هر كاربر اجازه دسترسى آزاد ، قابل انتقال و بدون محدوديت از نظر زمان، مكان و محتوای توليد شده را كاربران 

را به شركت اعطا مى كند، همچنين اين مجوز به شركت داده مى شود تا محتوای مورد نظر را در صورت نياز محيط محصوالت 

  است. ىامر مستثن نياز ا بگذارد ريتأثحريم خصوصى كاربر  مواردی كه مى تواند بر حقوق ذخيره نمايد.

كه محتوا از طرف  خواهيم داد، در صورت لزوم ، ما نشان ايجاد شده استدر خارج از محصوالت ما از محتوايى كه در صورت استفاده 

  .اهد داشتنخو توسط كاربران شده جاديا یمحتواى و يا عملكرد نظارتى نسبت به چنين تيمالك یادعاو شركت هيچ  كاربر آمده است

  شركتدر دسترس بودن محصوالت  4.4

ارائه محصوالت شركت در هر زمان و در هر مورد مطابق با امكانات فنى، اقتصادی، عملياتى، و سازمانى موجود انجام خواهد  4.4.1

   شد.

 ىرابخ اي، حذف ، انتقال نادرست در خدمات ري، تاخوقفه ، اختالل مشكالت احتمالى از جمله  شركت نمى تواند به طور كامل از بروز

ت كه اين بدان دليل اس .به طور كامل جلوگيری نمايدارتباط با كاربران  در ايدر ارتباط با استفاده از محصوالت  و يا یساز رهيذخدر 

امين اين توابسته به ارائه خدمات لذا و كند  ىكنندگان شخص ثالث عرضه م نيتام یمحصوالت خود را با همكار یتا حدود شركت

هر زمان  و بدون وقفه در نيبه صورت آنال در ارائه محصوالت یتعهد اي و ، ضمانت تيمسئول چيه شركت نيبنابرا .مى باشد كنندگان

  .رديپذ ىنمرا 



 

P a g e  7 | 10 

 

بوجود آمده در استفاده از محصوالت شركت در اثر فورس ماژور، اعتصاب، مشكالت و محدوديت های شامل اين امر همچنين  4.4.2

 ستميدر س یو نگهدار ريكار تعم اي ىفن راتييتغقطعى برق، دستورالعمل های رسمى و دولتى، تغييرات در قوانين كشور و يا به دليل 

  مى باشد. شركت یها

حاصل تماس  support@i-dia.ir ايميل بخش پشتيبانى و از طريقبا ، لطفا  شركتمحصوالت  ىخراب ايدر صورت بروز اختالل 

 .فرمائيد

  سئوليت كاربرانم - 5ماده 

  اطالعات كلى 5.1

، تمسئوليت تامين اينترنهمچنين برعهده ی كاربران مى باشد.  های مرتبط با استفاده از محصوالت شركتريسک و هزينه  5.1.1

ده عه بر و محصوالت شركتبرای استفاده از خدمات ه های مربوطچنين پرداخت هزينهافزار الزم و همسخت تجهيزات فنى مناسب و

 یاسازگار هستند را در فروشگاه هشركت كه با محصوالت  يىعامل ها ستميسكاربران مى توانند اطالعات مربوط به  مى باشد. كاربر

 طريق ازبرای اطالع از اين موارد با بخش پشتيبانى در هر زمان كاربران مى توانند  ، همچنينجستجو كنند برنامهعرضه 

support@i-dia.ir تماس حاصل نمايند.  

از سوءاستفاده از محصوالت  یريجلوگ اين قرارداد به جهت و مقررات مفاد تيكه ضمن رعا دنموظف هست نيهمچن كاربران 5.1.2

  .شركت برساننداطالع  به support@i-dia.irآدرس را فورا و از طريق هرگونه نقض كشف شده  شركت

  سوء استفاده 5.2

ای وارد كند استفاده نكنند. در صورتى كه صدمهشركت به صورتى كه به  شركتگاه از خدمات شوند هيچكاربران متعهد مى 5.2.1

در جهت منافع شخصى و يا آسيب مادی يا معنوی به منافع  شركت امكانات فراهم شده در خدمات كاربران نسبت به سوءاستفاده از

شركت اقدام كنند، شركت ضمن داشتن حق قطع خدمات و غيرفعال كردن حساب كاربری آنها، مجاز خواهد بود، با مراجعه به مراجع 

  .ذيصالح، نسبت به پيگيری قانونى از جمله مطالبه خسارات وارده اقدام كند

آن را به  ني، و همچن داشته، آن را به روز و كامل نگه  نمودهثبت نام خود را صادقانه اعالم  یت داده هاهر كاربر موظف اس 5.2.2

داشته زم را الدقت از اطالعات شخصى خود كاربران مى بايست نسبت به مديريت و تهيه نسخه پشتيبان  .ننمايدشخص ثالث منتقل 

 یداده ها یبرا ىنيتضم اي تيگونه مسئول چيه شركتمانند اطالعات محرمانه مراقبت نمايند.  ىشخص یداده هااين  و ازباشد 

  .نخواهد داشت دهيد بيآس ايگمشده 

ركت ت شه در ارتباط با محصوالی كريتصاو ايها  لمي، متون ، ف ريمانند عكس ، تصاو ىاتيمحتوانتشار ، ذخيره، و اشتراک  5.2.3

د ، استفاده از نژاو در همه ی اين موارد  فقط درصورتى كه كاربر حق آن را داشته باشد امكانپذير بوده توسط كاربران ايجاد شده،

ه نوع از هم(تعريف شده در قوانين ايران)  و مجرمانه ىرقانونيغ یمحتوا ريسا اي، خشونت  ، افترا زيآم ضيتبعرفتار های ، ىپرست

  ممنوع است.
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هر كاربر موظف است و  بودهممنوع  شركتمحصوالت  یجداساز اي هي، مهندس معكوس ، تجز يىرمزگشا هر گونه تالش برای 5.2.4

 ى، معرف سايبریهک كردن ، حمالت  برایتالش  ژهي(به و شركت یشبكه ها ايدر محصوالت از هر گونه مداخله و ايجاد اختالل 

همچنين كاربر تعهد نموده  .پرهيز نمايدمخرب)  یافزارها نرمو  ليوسا ريسا و ياتروجان  ی، اسبها ی نرم افزاریها ، كرم ها روسيو

كه از هر نوع تالش (سخت افزاری و يا نرم افزاری) كه مى تواند منجر به اختالل بر روی نرم افزار يا سخت افزارهای شركت ، 

رداد شركت اين حق را محصوالت و يا سيستم های مرتبط گردد بشدت خودداری نمايند. بديهى است در صورت نقض مفاد اين قرا

  .ذيصالح، نسبت به پيگيری قانونى از جمله مطالبه خسارات وارده اقدام كندبرای خود محفوظ مى دارد تا از طريق مراجع 

 ىوقو حق نيعناو هيبه شما اعطا شده است ، كل قرارداد نيتحت ا حًايكه صرمحصوالت شركت استفاده از  مجوز محدود به جز 5.2.5

در انتظار) ، حق چاپ  اختراعات، و  ديدر ثبت اختراعات (ثبت نام ، تمد تي، از جمله حق مالك وجود داردشركت كه در محصوالت 

كه با موارد فوق ى هرگونه مشتقات و های یفن آورساير سخت افزار شخص ثالث ،  اي،  ی، اسرار تجار ی، عالئم تجاركپى رايت، 

  .مى باشدطرف قرارداد شركت  شخص ثالث ايو /  به شركت متعلق انحصارًامرتبط است ، 

  سئوليت شركتم - 6ماده 

  تيمسئول تيو محدود سلب 6.1

در شركت توسط كاربران با در اساس "همانطور كه هست" ارائه شده و استفاده از محصوالت و خدمات شركت محصوالت و خدمات 

مسئوالن آن ، مديران ،  شركا، شركت ،است.  و به انجام رسيده بودهممكنه  نظر گرفتن و پذيرش كليه ی خطرات و ريسک های

هيچگونه ضمانت و مسئوليتى  ،به شركت به صورت شخص ثالثخدمات ارائه دهندگان  كارمندان ، نمايندگي ها ، پيمانكاران ، يا

محتوا ، و محتوای خدمات، ر محصوالت ، درچگى، كامل بودن ، مداوم بودن ، بدون خطا بودن، و يا عدم امكان اشتباه، نسبت به يكپا

ه از ك و شفاهى و توضيحات كتبى ىاطالعات اي ى، كتبى، ومشاوره شفاه چگونهيه ثالث نداشته و نخواهد داشت. و شركت شخص

و  ضمانتهيچ گونه شود  ىاعطا م و ارائه دهندگان خدمات ثالث، ، كارمندان، مديران، شركا، نمايندگى ها، پيمانكاران،طرف شركت

 اي و ، مانكارانيها ، پ ىندگي، كارمندان ، نما رانيآن ، مد نيمسئولسهامداران، وجه شركت ،  چيبه ه .نمى نمايد جاديا مسئوليتى

هيچ گونه مسئوليت مستقيم و يا غير مستقيمى بر عهده  .شوند ىمجازات نم هيچ گونه مشمول به شركتخدمات  گانارائه دهند

با پذيرش ريسک و نداشته و هرگونه ضرر و زيان مالى و غير مالى و مشكالت بوجود آمده ناشى از استفاده از محصوالت شركت 

 خطرات احتمالى و با پذيرش اين قرارداد برعهده ی كاربران مى باشد.

  و جبران خسارت تيسلب مسئول 6.2

ياز مورد ن ىپزشك های مشاوره ريسا اي یحرفه ا ينمتخصص امشاوره بپزشک متخصص ،  نيگزياستفاده از محصوالت ما جا 6.2.1

ائه ار یداده هامحصوالت و هر نوع استفاده از  در مورد ژهيامر به و نيا شود. ىانجام م انخود كاربر سکيشود و صرفًا با ر ىنم كاربر

 )تو پيشنهاد ارائه شده در محصوال هيمحاسبات و هرگونه توص شامل(توسط كاربر  شركتمحصوالت خدمات و از  ىشده به عنوان بخش

بال صحت در ق ىتيمسئول چيه شركتممكن است ناقص باشند و  يىداده ها نيكند كه چن ىم قيتصد حًايكاربر صر كند. ىصدق م

  .رديپذ ىآن نمو كامل بودن 
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شده است  شنهاديپ اين قراردادكه در همانطور اعالم شده ومنحصرًا مطابق هدف ، مشخصات محصوالت امكان استفاده از  6.2.2

  .مى باشدممكن 

از  ىناش بوجود آمدهها و اختالفات  بيآس مورد درمشكالت و درگيری بين كاربران و هرگونه دعاوی قانونى كامل  تيمسئول 6.2.3

 ىذعان مبه صراحت ا انكاربرپذيرفته ، همچنين را بر عهده كاربر بوده و كاربران مسئوليت كامل آن كاربران  ريبا سا یريدرگچنين 

  اعمال كاربران نخواهد بود.از  ىهر گونه خسارت ناشو يا مسئول اعمال  ىطيشرا چيتحت ه شركتكه  نمايند

را به وظف است بالفاصله تمام اطالعات موجود توسط اشخاص ثالث ، كاربر م شركتادعا در مورد بروز هر گونه در صورت  6.2.4

صورت صادقانه و كامل و برای دفاع و جلوگيری از ادعاهای مطرحه ارائه داده و هزينه های قانونى الزم برای دفاع و جلوگيری از طرح 

  .چنين ادعاهای شخص ثالث عليه شركت را پذيرفته و نسبت به پرداخت آن اقدام حاصل نمايد

  خاص محصول و خدمات طيشرا 6.3

د با استفاده از محصوالت خو شركت باشد. تر دهيچيتواند پ ىم يىآن به تنها تيرياست و مد دهيچيپ یماريب کي ابتيد 6.3.1

شما  اين محصوالت به .دده ىبه شما ارائه م ابتيد تيريدرک و مد یرا برا پيشنهاداتىو  ى، نكات عمل ىبانياطالعات ، آموزش ، پشت

وان به عن اين خدمات و محصوالت .ديابيدست  ابتيبا د تيفيباك ىكرده و به زندگ تيريخود را مد طيكرد تا شرا خواهندكمک 

وامل مؤثر عبهتری نسبت به درک به  و تا بتوانيد بر وضعيت خود مديريت بهتری داشتهدر خدمت شما هستند و شما  یبرا ىمنبع

  .برسيد و درمان خود تيبر وضع

  :دنماين ىموافقت مبا آن و  درکرا  ريموارد زكت ارائه مى گردد، ركه از طريق ش ابتيدبا  مرتبطبا توجه به خدمات  كاربران

 شركت از طريق محصوالت و  تواند منجر به عوارض حاد و مزمن شود. ىم ابتياست و د ناقصعلم  کي ابتيد تيريمد

 ابتيد یمارياز ب حي، اما مراقبت و درمان صح كند ىبانيپشت ديابت كاربران تيوضع تيريمد از خدمات خود تالش دارد تا

 دارد.در اين زمينه مجوز  یداراو پزشكان ين متخصصمستمر به نظارت  ازين

 ت اس يىدرمان و مراقبت ها (و نه جايگزين) فقط به صورت مكمل ابتيد استفاده از خدمات شركت در زمينه،  جهيدر نت

ندی از و بهره م ىمنظم پزشك یها تيزيو نيگزيجا دينباو به هيچ وجه  .گردد ىارائه م شما ىدرمان متخصصينكه توسط 

 گردد. ىخدمات درماناينگونه 

 ايو  صيرا تشخ ابتياز جمله د یماريب چيو ه دده ىارائه نم یمشاوره ا ايو  ىكينيكل اي ىخدمات پزشك چگونهيه شركت 

 .دكن ىدرمان نم

  با پزشک معالج خود مشورت  ىبرنامه درمان ايدر نسخه  رييو هرگونه تغ خود تيدر مورد وضع شهيهمكاربران مى بايست ،

 كه از طريق محصوالت و خدمات شركت دريافت نموده اطالعات، آموزش ها و يا پيشنهاداتىبر اساس  دينبا كاربر نمايند.

 اياگر مشكل  پزشک متخصص و معالج شما مى باشد). د (تنها مرجع در اين مواردده رييخود را تغ ىروش درمان ايدارو 

 ماس ت و يا بخش درمانىمتخصص  کيبا  عًاي، لطفًا سرنسبت به وجود بيماری دچار شک هستيد اي ديدار ىپزشك یماريب
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 115و يا  110فورًا با شماره  ىاورژانس پزشكدر يافت فوريت های  یاورژانس ، برا هرگونه شرايط در صورت بروز .ديريبگ

 دهد. ىارائه نم و اورژانس یخدمات اضطرار چيه شركت. ديريتماس بگ

 كه  نىو درما ىدر قبال مشكالت بهداشت ىتيمسئول چيآن هو پيمانكاران به شركت ثالث خدمات  ارائه دهندگانو  شركت

 ندارند. نديايآن بوجود بو خدمات ممكن است در ارتباط با محصوالت 

  نهايىمقررات شرايط و  - 7ماده 

  د.جمهوری اسالمى ايران مى باشمنحصرًا طبق قانون و كاربر  شركت نيب ىروابط حقوق هيو كلقرارداد و شرايط و قوانين آن  نيا 7.1

واهد خ تهراندر  شركت یدفتر مركزمحل  با توجه به شرايط و قوانين نياز ا ىهمه اختالفات ناش یدار برا تيدادگاه صالح محل 7.2

  .بود

  مواردساير  7.3

در رابطه با استفاده از محصوالت  قرارداد و شرايط و قوانين نيحقوق و تعهدات خود را از ا اي كاربریكاربران حق ندارند شناسه  7.3.1

قوق و تعهدات خود را از شركت اين حق را برای خود محفوظ مى دارد كه در صورت نياز ح به اشخاص ثالث انتقال دهند. شركت را

  .نمايدشخص ثالث منتقل  ايبه شركت  شرايط و قوانينقرارداد  نيا

قابل  معتبر و قرار نگرفته و ريتحت تأثقرارداد  نيمفاد ا ري، سا به هر دليلى بى اثر گردد اين قرارداد مقرراتيک بخش از اگر  7.3.2

  .باقى خواهد مانداجرا 
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