
 

 

 

 قوانین موسسه ایران تایپیست 

که شامل افراد  به کلیه کسانی که در وب سایت ثبت نام  مینمایند اطالق دارد :کاربران .1

 باشد. حقیقی و حقوقی می

مالک و سهامدارن موسسه ایران تایپیست میباشند که منبعد در این قراداد  :کارفرما .2

 موسسه نام دارد.

نشر کتاب و  و چاپ و تحقیق، ترجمه، تایپ :خدمات مورد شمول این موسسه عبارتند از .3

 باشد.جزوات مکاتبه ایی  می

یک قرارداد زمانی میان کاربر و موسسه منعقد میگردد که کاربر ضمن ثبت نام در وب  .4

 سایت موسسه سفارش خود را  ثبت و مبلغ پیش پرداخت سفارش را نیز پرداخت نماید. 

به عبارتی  لحاظ می شوند. پیش فاکتور روز هاي تعطیل جزو زمان تحویل معرفی شده در .5

ل به کار است و روز هاي تعطیل موجب اضافه شدن به روز هاي تعطیل نیز موسسه مشغو

 زمان تحویل سفارش نمی شود. 

فقط قیمت هایی که در پیش فاکتور می بینید معتبر هستند. پیش فاکتور هاي تایپ و  .6

ترجمه تا یک ماه پس از صدور و پیش فاکتور هاي تحقیق فقط یک هفته پس از صدور 

می بایست قبل از هر گونه اقدامی با موسسه اعتبار دارند و در صورت عدم پرداخت 

 هماهنگ شود و از معتبر بودن پیش فاکتور اطمینان حاصل شود

 

 

 



 

 

 

 

تمامی پرداخت هاي آنالین که از طریق بانک ملت انجام می شود توسط بانک ملت ضمانت  .7

می شود و در صورتی که هر گونه اختاللی در پرداخت آنالین انجام شود می توانید با 

 تماس گرفته و پی گیري نمایید 02127312731

تمامی پرداخت هاي آنالین که از طریق درگاه بانک سامان انجام می شود توسط بانک  .8

تماس  02184080سامان ضمانت می گردد و در صورت هر گونه اختاللی می توانید با 

 بفرمایید

متعلق به  و قوانین کلیه حقوق محتواي وب سایت موسسه شامل ویدئوها تصاویر، متون .9

حتی با اجازه موسسه باشد و هرگونه کپی برداري و اشتراك گذاري و یا فروش موسسه می

 .حرام می باشدنیز و شرعا  قرار می گیرد ممنوع بوده و متخلف تحت پیگرد قانونی 

اگر محقق نسبت به فروش کتاب یا جزوات که صاحب حقوق مادي و یا معنوي اثر نباشد،  .10

ولیتی ندارد و اید، کلیه مسئولیت ها با خودش می باشد و موسسه هیچ گونه مسئاقدام نم

قضایی اطالعات محقق را طلب نمایند در اختیار مراجع قرار خواهد  در صورتی که مراجع

 داد.

گونه بررسی و  تطبیقی انجام موسسه در خصوص مفاد و فحواي سفارش  کاربر چون هیچ .11

فاد سفارش کاربر حاوي اطالعات و متونی باشد که مغایر با دهند، لذا در صورتی که منمی

گونه مسئولیتی ندارد و کلیه شرعی و عرفی باشد، هیچ ،قوانین و  مقررات کشوري

 باشد.مسئولیت مفاد و مندرجات سفارش با کاربر می

 

 



 

 

 

 

ی در قبال عدم انجام تعهدات خودکه نتیجه مواردي خارج از اختیار تموسسه  مسئولی .12

 ،قطعی شبکه ،شرایط غیر عادي ،قوه قهریه ،موسسه، که عبارتند از وقوع بالیاي طبیعی

 خرابی دیتا، خرابی در  سرور و غیره باشد را ندارد. ،اینترانت، اینترنت

موسسه از فونت هاي معمول براي متون تایپ شده ایی که تحویل می دهد استفاده می  .13

 .داشته باشد را ا شیوه نامه خاصینماید مگر اینکه کاربر درخواست فونت ب

(فقط تایپ هایی که حضورا به شعب موسسه مراجعه  هزینه سفارش هاي حضوري تایپ .14

قیمت هاي که در سایت موجود است یا حتی دو  لیستمی تواند تا دو برابر  می نمایند)

 .آنالین صادر شده است محاسبه شودبه صورت برابر پیش فاکتوري که 

مان انجام سفارش را از طریق پیامک و ایمیل معرفی شده در فرم ثبت موسسه هزینه و ز .15

و یا  تبلیغاتینام اعالم می نماید. عدم دریافت پیامک به علت انسداد دریافت پیامک 

 اختالل در سرور ارسال کننده پیامک هیچ گونه مسئولیتی را براي موسسه ندارد.

منظم به وب سایت  موسسه بعد از موسسه هیچگونه تعهدي در قبال افرادي که بصورت  .16

کاربر پس از ثبت سفارش موظف می  و دریافت  پیامکهاي ارسالی ندارند، نخواهد داشت

باشد تا به پی گیري سفارش هاي خود بپردازد. کلیه عواقب ناشی از عدم بررسی پیامک با 

ربر ولیت در قبال کلیه خسارت وارده براي کاسئکاربر میباشد و موسسه هیچ گونه م

 ندارد.

 

 

 

 



 

 

 

 

باشد، لذا هرگونه ارتباط با عنایت به اینکه  ارتباط کاربر با مترجم و تایپیست ممنوع می .17

این دو موجبات رفع مسئوولیت موسسه را در انجام سفارش و  تضمین کیفیت آن را 

 موجب خواهد شد.

باشد و پیام) میارسال فایل و ارسال سامانه محقق(ارتباط کاربر با محقق صرفاً از طریق  .18

هرگونه ارسال اطالعات مالی، تماس و شخصی  نیز از طریق فوق ممنوع و رفع مسئولیت 

 موسسه را در انجام و هر گونه تبعات بعدي آن سفارش تحقیق موجب خواهد شد.  

موسسه دسترسی دائم کاربر و مترجم، مولف، محقق  و تایپیست به وب سایت را تضمین  .19

 ر تمام تالش بر این است تا از اختالالت احتمالی جلوگیري شود.نماید. البته دنمی

تواند،  انجام سفارش ارجاعی را با یک پیام لغو و منحل نماید، که طریق  اعالم موسسه می .20

 باشد.عبارتند از تلفن یا پیامک یا ایمیل یا فکس می

له نماید. طرق اعالن کاربر مخیر است هرگونه قرارداد را با اعالن به موسسه منحل و یا اقا .21

درساعات اداري و کاري از طریق تلفن با اپراتور مراتب را  -1انحالل و یا اقاله عبارتند از 

 اعالن نماید.

 15 به تناسب و موازات کار انجام شده و ،از سوي کاربر کنسل سفارشموسسه بعد از  .22

-تودیع می، الباقی مبلغ را در حق کاربر به عنوان خسارت درصد از هزینه کل سفارش

 د و آن قسمت از سفارش که انجام شده است به کاربر تحویل می دهد.نمای

 

 

 

 



 

 

 

 

 

مسئولیتی درباره خسارات (مالی، جانی و...) ناشی از تاخیر در انجام قرارداد موسسه  .23

تواند منتظر اتمام کار بماند و در غیر این صورت مبلغ پرداخت کاربر می و نخواهد داشت

 .شودبه او ارائه نمی سفارش انجام شدهشده به او برگردانده شده و 

اعتراض کاربران به خدمات موسسه صرفاً از طریق آدرس ایمیل بخش بازرسی  .24

itbazrasi@gmail.com راض در هیچ یک بررسی و نظر گروه بازرسی الزم االتباع و قابلیت اعت

 از مراجع قضایی و شبه قضایی و غیر قضایی را ندارد. 

ساعت نسبت به ارجاع ویرایش یا ترجمه بعدي  72در صورت پذیرش اعتراض، ظرف مدت  .25

 اقدام خواهد شد در غیر اینصورت مبلغ دریافتی به کاربر عودت داده خواهد شد.

سی، نرم افزار و برنامه نویسی) هیچ در سفارش هاي تحقیق (پایان نامه، مقاله، تحقیق کال .26

 7گونه ضمانتی از لحاظ کیفیت از محقق وجود ندارد و فقط ضمانت بازگشت وجه فقط تا 

موسسه به تایید بخش بازرسی اعتراض بایست  روز پس از تحویل وجود دارد که می

 برسد.

به محقق در سفارش هاي تحقیق کاربر موظف است فقط مشاوره اخذ نماید و کل کار را  .27

 نسپارد.

 

 

 

 

 



 

 

 

 

و  ندارداز مجله ها را اکسپت اخذ هیچ گونه مسئولیتی از لحاظ در سفارش مقاله، موسسه  .28

 فقط برگشت وجه در صورت عدم پذیرش وجود دارد.

(پایان نامه، مقاله، تحقیق کالسی، نرم افزار و برنامه  سفارش تحقیق پرداخت قسط بعدي  .29

قبلی و  و کیفیت قسمت اعالم رضایت و تایید تحویل  زله منبه از جانب کاربر   نویسی) 

  .قبلی می باشد قسمت اتمام گارانتی 

استفاده از خدمات موسسه ایران تایپیست منوط به پذیرش قوانین و آیین نامه داخلی  .30

باشد. که با استفاده از خدمات این موسسه، این امر داللت بر پذیرش این موسسه می

 باشد.  قید و شرط قوانین و آیین نامه هاي داخلی موسسه میقطعی و منجز  و بال

به منزله ابالغ براي  1/06/1393اطالع از قوانین و آیین نامه موسسه از زمان درج در سایت  .31

ها اعم از  سابق و الحق  تایپیست ، معرف ها وتمام کاربران، مترجمین، مولفین، محققین

ثبت نام تحت عناوین (کاربران، مترجمین، مولفین، و طرح ادعاي اینکه در زمان  باشدمی

جاري و الزم االجرا نبوده، فاقد اثر قانونی بوده و  محققین، تایپیستها  و معرفین) قانون

 تماع را ندارداساسا قابلیت اس

 و من اهللا التوفیق

 


