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  tajerio.com وبسایتشرایط استفاده از 

 
سال سن داشته باشید و به لحاظ قانونی مجاز به پذیرش این  18الزم است شما بیش از   tajerio.comرچیز هنگام استفاده از قبل از ه

 باشید. توافق نامه

و کلیه دامنه هائی که به نحوی به این وبسایت مرتبط هستند  tajerio.comقوانین و شرایط استفاده از  توافق نامهشما با پذیرش این 
را می پذیرید. این قوانین ممکن است درآینده تغییر کنند، که در این صورت روی وبسایت و از طریق ایمیل به شما اطالع رسانی خواهد 

 شد. 
زمینه حریم خصوصی و اطالعات شخصی احترام می گذارد. نحوه ی جمع آوری، نگهداری، شرکت نرم افزاری سازه به حقوق شما در 

 شود.دسترس است انجام می لینک قابلکه از این  «حریم خصوصی کاربران» اصول مدون در استفاده، انتقال و ابقاء اطالعات شما براساس
می کنید اطالعاتی که روی سایت ارسال می کنید را نزد خود محرمانه نگه دارید و چنانچه از اطالعات حساب، رمز ، شما موافقت همچنین

 عبور، ایمیل، آدرس یا هرگونه اطالعات شخصی شما به صورت غیر مجاز استفاده شود، به شرکت نرم افزاری سازه اطالع دهید.

ی کنید شامل سایت ساز، سیستم ایجاد تبلیغ، فایل ها، تصاویر، ویدئوها، موارد دریافت م tajerio.comهمه ی خدماتی که شما از 
آموزشی و مانند آن برای استفاده ی شماست و نباید کدهای نرم افزاری را به فروش برسانید، بازتولید  و یا مهندسی معکوس کنید. کدهای 

متعلق به شرکت نرم افزاری سازه یا سایر شرکت های مرتبط می  نرم افزاری، عناوین، نشان های تجاری، موارد مالکیت معنوی همگی
 گذارید.استفاده از وبسایت شما موافقت می کنید که به قوانین حق مالکیت معنوی و تجاری دیگران احترام ب هنگام باشد.

کننده،  دیناام ز،یخشونت آم ه کننده،گمرا( 1)  همچنین موافقت می کنید از انتشار محتویاتی که حاوی موارد ذیل هستند خودداری نمائید:
 ای زیر سوال می بردرا  یمدن تیکند، مسئول یم قیرا تشو قانونیتخلفات  ای جینتامواردی که ( 2). زیآم دیتهد و یپورنوگراف ند،یناخوشا

ت از انتشار، حذف و اقداما . شرکت نرم افزاری سازه حق جلوگیریکند یرا نقض م یخارج ای یمل ،یاستان ،یمقررات محل ایهرگونه قانون 
 قانونی در خصوص چنین مواردی را برای خود محفوظ می دارد.

ارائه می کند و برای هرگونه ضرروزیان ناشی از استفاده  «به صورتی که هست»شرکت نرم افزاری سازه خدمات ارائه شده روی وبسایت را 
ثالث از خود سلب مسئولیت می نماید. همچنین امکان دارد هرگونه عوامل  یا سوء استفاده از این خدمات برای استفاده کننده یا اشخاص

خارج از کنترل استفاده بی وقفه و بدون نقص از این خدمات را متوقف نماید و شرکت بابت این موارد مسئولیتی ندارد. شرکت نرم افزاری 
 یگر ارائه می شود ندارد.سازه کنترل و مسئولیتی روی وبسایت ها یا خدماتی که از طریق شرکت های د

با  (3)در سیستم محافظتی وبسایت مداخله کند(2) دیگران تالش کند یحساب کاربر سرور و بهبرای دسترسی ( 1)استفاده کننده نباید 
کدهای وبسایت را  (4)نماید اخالل دیگر در کارهای سایت، سرور و دیگران یا موارد نرم افزاری بارگذاری اضافیارسال ویروس، هرزنامه، 

 نماید. decompileمهندسی معکوس یا 

 مربوط به شرکت نرم افزاری سازه اسپادانا است. tajerio.comکلیه حقوق مادی و معنوی 
 کلیه قوانین حاکم بر این وبسایت منطبق بر قوانین حاکم در جمهوری اسالمی ایران می باشد.

دمات آن ف نمودن وبسایت یا خمتوق و سایت و خدمات ارائه شدهوبسایت، تغییرات وب از شرکت نرم افزاری سازه حق تغییر شرایط استفاده
بدون توجه به نتایج حادث برای خود محفوظ می دارد. شرکت نرم افزاری سازه هرگونه تغییرات در شرایط استفاده از وبسایت را اعالم  را 

ود. برای آگاهی از این تغییرات محتویات وبسایت را هر از چندگاه بررسی می نماید و این تغییرات از زمان اعالم مالک عمل خواهند ب
 فرمائید. 

http://tajerio.com/terms


ت می را خوانده اید و با آن موافق« شرایط استفاده از وبسایت»همزمان با استفاده از خدمات یا دسترسی به وبسایت موافقت می نمائید که 
با ما    http://tajerio.com/contactusا از طرق مندرج در چنانچه درخصوص محتویات این فایل سوالی دارید لطفنمائید. 

 تماس بگیرید.

http://tajerio.com/contactus

