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 829082216111شماره                                                                  قرارداد اعطای مجوز بهرهبرداری از سایت افکار مثبت

 

فسارداد حاؿس ؾی نابیو   ۰۱ةا تاةعیت از کلیً فَاىیو و نقسرات جهٍَری اضالنی  ایسان از جهلً ، فاىَن نرىی      
اعذاص ذیل ، بساضاس ناده نيعقر عر و نؿاد آن از تاریخ  انـاء بسای قسؾیو ، فاىَن تجارت الکتسوىیک ، فاىَن 

 الزناالجسا دَاٌر بَد.  جسایم رایاىٍا ی و فاىَن حهایت از حقَق نؽسف کييره

 

 فسارداد قسؾیو -الؽ

و ةً آدرس   ۱78۱۱89۱00ةً نریسیت آفای وحیر کانلی ةا کرنلی  ۰7796۱طایت اؾکار نحتت ةا عهاره ضاناىرٌی وة

 ىانیره نیغَد. <<اؾکار نحتت>>کً ازایو پص  www.afkarmosbat.irایيتسىتی 

 

.. و آفا/داىم .................... ةا عهاره نلی .................... نتَلر ..................... و ةً آدرس .......................

 ىانیره نیغَد. <<ؾسوعيره,  ىَیطيره>>عهاره تهاس ................... کً از ایو پص 

 

 نغذؽات حطاب ةاىکی ؾسوعيره

 ىام ؼاحب حطاب : .۰

 ةاىک حطاب : ىام .0

 عهاره حطاب : .3

 عهاره عبا : .4

 

 

 تهام پسدادت ٌای اؾکار نحتت ؾقف ةً حطاب ؾَق کً ةً ىام ىَیطيره اضت اىجام دَاٌر گسؾت*

 

 

 

http://www.afkarmosbat.ir/
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 فسارداد نرت -ب

 بسای فسارداد ایو تجریردَدکار بس اؼل .اضت حاؿس فسارداد انـای تاریخ از ناه6 نرت ةً حاؿس فسارداد اعتبار نرت
 از فتل روز7 نَؿَع ةاعر ىراعتً دوره تهریر ةً تهایلی اؾکار نحتت  کً نَرد ٌس در لکو. اضت نغاةً زناىی دوره

 فسارداد ةاعر، عره نَاجً تؼییسی ةا فسارداد عسایف اگس چيیو ٌم. رضیر دَاٌر ؾسوعيره اقالع ةً آن نرت اىقـای
 دَاٌر عکل جریر فساردادی راةكً جریر، فسارداد پزیسش ؼَرت در عَد نی ارضال )ىَیطيره(ؾسوعيره بسای جریر
 .یاةر نی داتهً فساردادی راةكً ىَیطيره تَضف جریر فسارداد پزیسش عرم ؼَرت در .گسؾت

 ٌهساه ةً اجساىگغت و انـاء عره نغذػ نکان در را فسارداد کتتی ىطذً ؼؿحات تهام کً اضت نَظؽ ؾسوعيره
 .ىهایر درج داىَادگی ىام و تاریخ

 

 ٌا پسدادت و اؾکار نحتت  العهل حـ -پ

 نحؽَالت ؾسوش از حاؼل نبالغ کلیً وؼَل حـ ؾسوعيره از ىهایيرگی ةً اؾکار نحتت نیپزیسد، )ىَیطيره(ؾسوعيره
 اؾکار نحتت االنتیاز حـ و فاىَىی کطَرات کلیً کطس از پص نَؼَف نبالغ و دارد را اؾکار نحتت ضاناىً در ؾسوعيره

 ازا  ىیاةت نیرٌر، وکالت اؾکار نحتت ةً ؾسوعيره راضتا ایو در. دَاٌرعر واریش ؾسوعيره حطاب ةً حاؿس فسارداد قتـ
 نجازی ؾـای در ؾسوعيره تَضف کً نحؽَالت یا کتاب ٌایی دؽَص در ؾاکتَر ؼرور ةً افرام ؾسوعيره قسف

 بس نحؽَالت ؾسوش و نزکَر ؾاکتَر ؼرور از ىاعی ٌای نطئَلیت ی کلیً ؾسوعيره. ىهایر نیسضر ؾسوش ةً نزکَر
 فـایی و اداری نساجع در پاضذگَیی و حـَر ةً نتعٍر لشوم، ؼَرت در و داعتً عٍره بس رااؾکار نحتت  وةطایت روی

 نَارد دؽَص در اؾکار نحتت و ةاعر نی اؾکار نحتت و جالث اعذاص ةً وارده دطارات جتسان ؿانو ٌهچيیو و بَده
 .ةاعر نی نطئَلیتی ٌسگَىً ؾافر ؾَق

 

 ضٍم ؾسوش  -ت

  ؾسوعيره و ةاعر کسده تاییر را دَد ؾسوعيرگی کاربسی حطاب اؾکار نحتت در زنان ٌس در کً ؾسوعيره ؼَرتی در
 نحاضتً زیس جرول نكاةـ نحؽَل ٌس ؾسوش از و اؾکار نحتت ؾسوعيره ضٍم ىَیطً ی دَد ؾسوعيره ةاعر نحؽَالت

 نیگسدد

 

 
 <-ةطتس ؾسوش نحؽَل 

 

 
 نحتتؾقف در ةطتس اؾکار 

 
 در اؾکار نحتت و ضایت دیگس

 
 در اؾکار نحتت و ضایت عذؽی

 %65 %5۱ %87 ضٍم ؾسوعيره
 %35 %5۱ %۰3 ضٍم اؾکار نحتت
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  را دَد عذؽی ضایت  وب و اؾکار نحتت ةطتس در دَد نحؽَل ؾسوش انکان تيٍا ؾسوعيره کً اضت ةزکس الزم  -تتؽسه 
 ؾسوعگاه در ٌسعکل ةً نحؽَل ؾسوش ةً افرام ؼَرت در و دارد اؾار نحتت از نَاؾقت کتتی ادز از پص ؼسؾا

 نحؽَل فتلی ادكار ٌسگَىً ةرون کً عياضر نی رضهیت ةً دَد بسای را حـ ایو اؾکار نحتت  دیگس پلتؿسم ةا ایيتسىتی
 نَؿَع ایو از آگاٌی ؿهو ؾسوعيره ىهایر و ضلب آن از را اؾکار نحتت ةطتس در ؾسوعيرگی  انتیاز یا حزف را ؾسوعيره

 ىهایر. نی ضلب دَد از را اعتساض ٌسگَىً حـ

 

 تطَیً حطاب -ث

 بسای وجً دردَاضت فالب در را ؾسوعيرگان نحؽَالت ؾسوش از حاؼل درآنر کل یکبار ناٌاىً ؼَرت ةًاؾکار نحتت 
  کل نیتَاىر عره، جتت وجً دردَاضت تَنان۰۱۱.۱۱۱ نتلغ حرافل داعتو ؼَرت در ؾسوعيره کً نیکير جتت ایغان
 جتت تطَیً دردَاضتٍای کلیً. کير ارضال اؾکار نحتت بسای تطَیً دردَاضت فالب در را اؾکار نحتت  از دَد قلب
 تا ىَیطيره ؼَرتیکً در .دَاٌرعر واریش پایا حَالً قی ؾسوعيره اعالنی عبا عهاره ةً ام ٌسناه05 از فتل تا عره

اؾکار  و ىرارد ىَیطيره ةً وجً پسدادت فبال در نطئَلیتی ٌیچ اؾکار نحتت  ىيهایر وجً دردَاضت ةً افرام روز9۱
 حـ نَؿَع ایو از آگاٌی ؿهو ىَیطيره و ىهایر نؽادره دادلی ضادت زیس راضتای در را نسبَط وجً نیتَاىر نحتت

 .نیرارد ضلب را دَد از اعتساض

 ،اؾکار نحتت  درنات از اضتؿاده عسایف و حاؿس فسارداد از ؾسوعيره تذلؽ ؼَرت در کً دارد را اجازه ایواؾکار نحتت  
 نٍم ایو و کير نطرود ایغان بسای عره تعییو زنان تا را ؾسوعيره نحؽَل ؾسوش از حاؼل نَجَدی یاتهانی ةذظ

 دَد پَل کیؽ نَجَدی البافی روی بس نیتَاىر نطرودی از پص ؾسوعيره لزا .ىهایر اعالم ایغان ةً تیکت قی را
 .ىهایر جتت تطَیً دردَاضت

 

 نَارد نتؿسفً -ج 

 از تذلؽ عَد اؾکار نحتت اعتبار و ،ىام تجاری عٍست ةً دطارت ورود ةً نيجس کً ؾسوعيره ضَی از افرانی ٌسگَىً. ۰
 ٌهکاری را فكع و ؾسوعيره نحؽَالت کلیً کسدن ؾسوش تَفؽ حـ اؾکار نحتت و تلقی فاىَىی و فساردادی عسایف
 .                      .داعت دَاٌر دَد فاىَىی حقَق احقاق و دطارت نكالتۀ جٍت را ىانتسده علیً فاىَىی افرام و داعتً
 ضتب ةً ریال۰۱۱.۱۱۱.۱۱۱ نتلغ اضت نَظؽ حاؿس تعٍر از ۰ ةير ىقؾ ؼَرت در نیپزیسد ؾسوعيره: تتؽسه           

 یا  کیؿسی ٌای پیگیسی ةً افرام بسای اؾکار نحتت حـ ىاؾی ةير ایو. بپسدازد اؾکار نحتت ةً فساردادی تعٍر ىقؾ
 .ىهیباعر ىیش حـ احقاق جٍت حقَفی

 تَضف فسارداد ایو ىقؾ ضتب ةًاؾکار نحتت   کً ؼَرتی در ،اؾکار نحتت  دردَاضت ةً اضت نتعٍر ؾسوعيره.0
 ةً ازجهلً نیغَد، نتحهل ضتب ایو ةً کً را ٌایی ٌشیيً ىهایر، قسح جالث عذػ یا وی علیً را دعَایی ؾسوعيره،

 .ىهایر پسدادت را وکیل الشحهً حـ و دادرضی ٌای ٌشیيً اىحؽاری ػیس ىحَ

 ةً تَاؾـ رضیره بسای ایغان ؾعال نیغَد.بسای ٌس ىَیطيره ةعر از ؾسوش پيل ادتؽاؼی وب ضایت اؾکار نحتت .3

در ؼَرت ىیاز ةً تتلیؼات جراگاىً بسای کتاب ٌای ىَیطيرگان در ضایت ٌشیيً ی تتلیؼات ةً عٍره ی ىَیطيره .4
 نیباعر.

 فاةل فتَل و تاییر عره نیباعر.تَضف ضایت  ی ىَیطيرگانٌسگَىً ویسایظ کتاب ٌا.5
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 را ؾَق فسارداد نؿاد کلیً ..................... نتَلر....................  نلی عهاره ةا....................  داىم/آفاایيجاىت  
 ٌسگَىً بسوز ؼَرت در ٌهچيیو و نیپزیسم را نيررج نَارد کلیً فسارداد، ایو انـای ؿهو و کسده نكالعً دفت ةً

 ةً کتتی ؼَرت ةً را نَارد تؼییسات، نحؾ ةً تا نیراىم نَظؽ را دَد ةاىکی حطاب یاعهاره تهاس اقالعات در تؼییس
اؾکار   نکاتتً یا تهاس ٌسگَىً بسای دَد، ٌَیتی اقالعات داعتو ىگً روز ةً ةا ٌهَاره و رضاىرهاؾکار نحتت  اقالع
 .ةاعم دضتسس در ،نحتت

 

 ؾسوعيره نغذؽات

 : ىام،ىانذاىَادگی

 :تاریخ 

 اجساىگغت انـاو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انـا تاییر اؾکار نحتت


