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 صفحه(  5)  سیاست حریم خصوصی و قوانین ساخت ایده پرداز .نت

 

 کدامیک از اطالعات را جمع آوری میکنیم  

شااما ااارای پیگیااری هااای ا اادی در  IPهنگااامی کااه از هاارز هااای زیاار اساادفاده ماای کنیااد  آدرس :  IPآدرس  •

 سرورهای ما ثبت می شود :

 

o هرز سفارش ساخت نرز اهزار 

o  هرز تماس اا ما 

o هرز حمایت مالی 

 

ااارای هنگااامی کااه از هاارز هااای زیاار اساادفاده ماای کنیااد  اطالعااات وارد شااده در هی اادها :  اطالعااات هااردی •

 در سرور های ما ثبت می شود : پیگیری های ا دی

 

o هرز سفارش ساخت نرز اهزار 

o  هرز تماس اا ما 

o هرز حمایت مالی 

 

چنانچااه از هاارز هااای ااااه اساادفاده ماای کنیااد و اجااازه اساادفاده از کااوکی هااا را اااه و  سااایت مااا :  هاااکوکی •

داده ایااد   ممکاان اساات ااارای مخیااره ناااز  آدرس ایمیااا و دیگاار هی اادهای پرکردناای   کااوکی هااا در سی اادم 

یااات شااما مخیااره شااوند. کااوکی هااا ااارای راحداای شااما ه اادند  اااه طااوری کااه شااما م بااور نی اادید دوااااره جز 

 خود را پر کنید زمانی که قصد اسدفاده م دد از هرز ها را دارید. 

 

 گذاریماطالعات شما را اا چه ک ی اه اشدراک می

تماااامی اطالعاااات وارد شاااده توسااا  کااااراراه در و  ساااایت و هماااین طاااور تماااامی مکالماااات در واحاااد پ ااادیبانی و 

م اوره )اعاام از ایااده هااا(  ناازد ایااده پاارداز .ناات محفااود اااوده و ایااده پاارداز .ناات ایاان اطالعااات را اااه اهااراد یااا سااازماه هااای 

مقامااات و سااازماه هااای قشااایی ک ااور جم ااوری سااوز شاا غ و بیاار اااه اشاادراک نماای گااذارد   مگاار اااه دساادور و حکاام 

اسااالمی ایااراه. همااین طااور ایااده پاارداز .ناات مد  ااد ماای شااود کااه اطالعااات مااذکور را ااارای مقاصااد دیگاار جااز اجرایاای 

 اه کار نبرد. پروژه کارارساخدن 
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 چه مدت اطالعات شما ااقی می ماند

تماااامی مکالماااات در واحاااد پ ااادیبانی و  تماااامی اطالعاااات وارد شاااده توسااا  کااااراراه در و  ساااایت و هماااین طاااور

م اااوره )اعاام از ایااده هااا(   اااه طااور نامحاادود و دا اام مخیااره سااازی ماای شااوند. ایاان کااار ااارای پ اادیبانی هااای ا اادی و اااا 

 رعایت اند های سیاست حریم خصوصی ان از می گیرد.

 

 ت  دات کاراراه و ایده پرداز .نت

اه م ااری ایااده   اااه صااورت تولیااد کننااده ناارز اهاازار ه الیاات ماای کنااد. ایااده پاارداز .ناات حاا  ایااده پاارداز .ناات هقاا  اااه عنااو

ناادارد ایااده کااارار مراج ااه کننااده را   اااه ش صااه  اااه دیگاار کاااراراه پی اان اد دهااد یااا عمااومی کنااد و اااه مزایااده اگااذارد. 

یچ گوناااه م اااولیدی در همچناااین ایاااده پااارداز .نااات اطالعااای از ثبااات ااااوده   نباااوده ایاااده م ااار  شاااده نداشاااده و هااا 

از هرگونااه جبااراه خ ااارت مااادی و و خصااوا اساادفاده یااا سواساادفاده از ایااده هااای از پاایش اجاارا یااا ثباات شااده ناادارد 

  م نوی مبرا خواهد اود.

 خصااوا پااروژه هااایی کااه  درو زیرم موعااه هااای م رهاای شااده در و  سااایت ایااده پاارداز .ناات .ناات  ایااده پاارداز نااینهمچ

تماااامی   ااشاااد   https://www.anjammidam.com  ااااه ن اااانی ان ااااز میااادزو  ساااایت   از طریااا آن اااا پاااذیرش 

خاااود در و قاااوانین حاااریم خصوصااای  ا  ااای ازایااان و  ساااایت را   و حقاااور خریااادار و هروشااانده مکداااو  در قاااوانین

 .اه پیروی از آه می ااشندمد د پرداز .نت کارار و ایده و  ده دانپذیرش سفارشات 

 

 خ  م ی ایده پرداز.نت در پذیرش سفارشات ساخت  

 سفارشات اا اهدف زیر اه هیچ عنواه پذیرهده نمی شوند : .1

 ساخت نرز اهزار  اات   راات : •

o  اهراد اه هر نحوی ادوه اجازه خودشاه(م ر    جاسوس )اسدفاده از اطالعات ش صی 

o هگینر ها   کی هگر ها 

o کرک کننده   هک کننده   تق ب کننده اه هر نحوی 

o  ناارز اهاازار هااای ممباار گیااری  اهاازایش اازدیااد و ماادیریت پ دفاارز هااای م ااازی ماننااد این ااداگراز و

 ت گراز و...

o ی هشااای م ااازی   هاار گونااه نوی اانده و ارسااان کننااده پ اات   کامناات   محدااوای واااال    محدااوا

 محدوای شناخده شده اه عنواه اسپم

o  درج کننده آگ ی های تب یغاتی 

https://www.anjammidam.com/
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o  شرطبندی   قمار   پیش اینی کننده  های نرماهزار یا اازی اا مرتب 

ااارآورد هزینااه ساااخت توساا  سااازنده ااار اساااس نااوا   عم کردهااا   واساا  کاااراری   وی گاای هااا و آپ اان هااای ناارز  .2

اهاازار درخواساات شااده و ااار اساااس ماادت زماااه ساااخت محاساابه ماای شااود. در صااورت وجااود ت فیفااات اطااالا رسااانی 

کره ماای ااشااد )ل فااا از اتااالف بیرقااااا مااذا  خواهااد شااد و هزینااه ن ااایی اعااالز ماای گااردد. هزینااه ن ااایی اعااالز شااده

 وقت و انرژیبرای کم کرده قیمت اعالز شده خودداری نمایید(

اااه صااورت ک اای ساا ی ماای شااود تااا ناارز اهاازار در موعااد اعااالز شااده توساا  کااارار و یااا نزدیااک اااه آه )زودتاار از موعااد(  .3

ده ان اااز ماای شااود و بیرقااااا اعااالز دقیاا  زماااه تحویااا   توساا  سااازن  ساااخده شااده و تحویااا داده شااود. اااا ایاان حااان 

مااذاکره خواهااد اااود. همچنااین پاا  از تحویااا چنانچااه نیاااز اااه اصااالحات ااشااد  زماااه مااورد نیاااز ا ااده اااه اصااالحات 

 مدغییر می ااشد و پیش تر توس  سازنده اعالز می گردد.

اخت در صااورت از آن ااا کااه زماااه و هزینااه ش صاای در ساااخت ناارز اهزارهااا گذاشااده ماای شااود   یااک دوز هزینااه ساا  .4

مد  اا  اااه سااازنده ماای   اااه هاار دلی اای و در هاار زمااانی  درخواساات کننااده پاا  از پااذیرش پااروژه  لغااو ساافارش توساا 

 ااشد.

سااااعت پااا  از تحویاااا )م  ااات ت ااات ارا اااه شاااده ااااه خریااادار توسااا  و  ساااایت ان ااااز  72نااارز اهااازار هاااا تاااا  .5

رز اهاازار   اااه طااوری کااه اااا ماادن قاارارداد پااروژه امکاااه ت اات توساا  کااارار اااه ج اات تن اایم م اادد ا ااش هااای ناا   میاادز(

در خااالف نباشااد   وجااود دارد. پاا  از ایاان اااازه زمااانی امکاااه تغییاارات ساااخداری وجااود ن واهااد داشاات. همچنااین 

مااوارد هاااهری )ماننااد آیکااوه هااا  واساا  کاااراری و ...( چنانچااه توساا  کااارار در ماادن پااروژه م اا غ ن ااده ااشااد  اااه 

 ازنده اعمان شده و کارار ح  ندارد ارای این موارد اصالحات درخواست کند.صورت س یقه ای توس  س

)  ارا ااه ماای شااوند PDFتمااامی ناارز اهزارهااای ایاان سااازنده اااه همااراه هایااا راهنمااای هارساای و رایگاااه و اااا هرماات  .6

هایااا   شااود(. ارا ااه ماای PDFچنانچااه گااروه سااازنده نیاااز ادانااد تااا هاای م آموزشاای ت یااه شااود   هاای م آموزشاای اااه جااای 

ناارز اهاازاری   ساا ت اهاازاری   نحااوه کااار اااا ناارز اهاازار   راهنمااا ممکاان اساات شاااما اطالعاااتی از پاایش نیاااز   هاام نیاااز هااای

ااشااد. لااذا کاااراراه ماای اای اات   (FAQو خ ایاااای   و دیگاار م الااب ماارتب  اااا کااار اااا ناارز اهاازار ماننااد سااواهت مدااداون )

ه کااار اااا ناارز اهزارهااا کامااا م ال ااه کاارده و سااپ  اگاار سااوان یااا اشااکالی وجااود هایااا راهنمااا را قبااا از نصااب وشااروا ااا 

 تماس حاصا نمایند. در بیر این صورت از پاسخ گویی اه کاراراه م ذوریم.  داشت

ت یااین شاارای  نصااب و اجاارای نااارز اهاازار هااا اعاام از ورژه   ساااخدار و م  صاااات ویناادوزها   ا اادر هااای سااا ت  .7

.. کاااری ت صصاای و نیازمنااد دانااش ایاان رشااده اساات. ل فااا هنگاااز ساافارش از درج جمالتاای از اهاازاری و ناارز اهاازاری .

قبیااا : در تمااامی ویناادوز هااا اجاارا شااود   اااا هاار کااامپیوتری کااار کنااد   نصااب نداشااده ااشااد و ... خااودداری نماییااد. تماااز 

ناادوز اعااالز شااده در ماادن پااروژه  تااالش و هاادف مااا ایاان اساات کااه ناارز اهزارهااا تااا جااایی کااه امکاااه دارد اااا ن اا ه هااای وی

سااازگاری داشااده و ا اادر هااای ساا ت اهاازاری خاصاای مااد ن اار نباشااد. عم کاارد و وی گاای هااای درخواساات شااده ت یااین 

 کننده این موارد است.
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حااداقا سی اادم ناارز اهاازاری و ساا ت اهاازاری مااورد نیاااز ااارای اجاارا ناارز اهاازار  در ماادن پااروژه مکاار ماای شااود. امااا  .8

سااازنده از شاارای  سی اادم کااارار و همااین طااور نصااب اااوده دیگاار ناارز اهزارهااا کااه ممکاان اساات اخاادالن در رونااد نصااب 

رای  سی اادم کااارار م ااب اخاادالن در رونااد یااا اجاارا ناارز اهاازار ثباات شااده اااه وجااود آورنااد ااای اطااالا اساات. لااذا اگاار شاا 

 نصب و کار نرز اهزار تحت پروژه ااشد  کارار موهف است موجب اخدالهت مذکور را از سی دم خود رهع نماید.

کاااراراه ماای اای اات در درخواساات خااود نااوا کاااراری ناارز اهاازار درخواساات شااده را م اا غ ایاااه نماینااد. در کااا . 9

 : دو نوا سفارش ساخت وجود دارد

 نرز اهزار ش صی )اسدفاده ش صی   عدز پ ش در هشا های مرتب  اا نت( •

 نرز اهزار ت اری ) پ ش در اازار های نرز اهزار   ای اد سی دم های هی ن  و هروش س و  و ...( •

ناارز اهاازار هااای ت اااری لزومااا ماای اای اات اااه رمزنگااار م  ااز شااوند. هزینااه رمزنگااار در ا ااش اهزودناای هااای صاافحه  .10

 کاره درج شده است. ل فا از ارسان درخواست ساخت نرز اهزار ت اری ادوه رمزنگار خودداری نمایید.

ولیااد شااده توساا  یااک کااارار اااه دیگاار آپ اان  ماادیریت اکاناات  زمااانی نیاااز اساات کااه الزامااا تن یمااات و یااا محدااوای ت .11

کااااراراه مااارتب  نباااوده و ش صااای ااشاااد. در بیااار ایااان صاااورت از درخواسااات ایااان آپ ااان خاااودداری نماییاااد. هزیناااه 

 در صفحه کاره درج شده است.  سی دم مدیریت اکانت

درناات ج اات کااه اااه هاار نحااوی نیاااز اااه اتصااان اااه این درخواساات ساااخت ناارز اهزارهااایی را دارنااد  کااارارانی کااه  .12

سی اادم ارسااان پیامااک   سی اادم هااروش هی اان  و ساا و  ناارز   ارسااان یااا دریاهاات دیدااا وجااود داشااده ااشااد ماننااد

اهاازار   اتصااان اااه ساارور هااای ماادیا و ...   ماای اای اات دارای دامنااه و هاساات   یااا ح ااا  پیااامکی )چنانچااه سی اادم 

ماادن درخواساات خااود مکاار کننااد. چنانچااه امکاااه اااوده و م  صااات ایاان مااوارد را در   ارسااان پیامااک مااد ن اار ااشااد(

وجااود   ا اادر دامنااه و هاساات اعااالز شااده  ارقااراری ارتبااا  اااا شاارکت هااای مکاار شااده و همچنااین امکاااه کاااهی اااوده 

 داشده ااشد اطالا رسانی خواهد شد.

ایااده پااردازی شااده و ا شاای پااروژه هااا و ناارز اهزارهااا ماهیاات ادااا )آزمای اای( دارنااد ) پااروژه هااایی کااه ااارای اولااین اااار  .13

شاارای  ان اااز و کااار آه خاااا ماای ااشااد و در پیاااده سااازی موهاا  آه نماای تااواه اطمیناااه حاصااا کاارد(. چنانچااه در ماادن 

قاارارداد ساااخت   پااروژه اااه عنااواه پااروژه ادااا در ن اار گرهدااه شااده ااشااد   سااازنده ایاان حاا  را دارد تااا در هاار زماااه قبااا از 

اااه کااارار ارسااان کنااد و ازطرهاای کااارار ماای اای اات ااادوه   را   در صااورت نیاااز درخواساات لغااو پااروژه   موعااد تحویااا  

 درج ن ر منفی اا درخواست مواهقت کند.

کاااراراه پاا  از ثباات سااافارش ماای اای اات تاااا زماااه تحویااا نااارز اهاازار توساا  پروهایاااا  ان اااز میاادز  خاااود در  .14

ااشااد اااا شااما تماااس گرهدااه خواهااد شااد.  دساادرس ااشااند. چنانچااه نیاااز اااه هماااهنگی و یااا ک ااب اطالعااات ای اادر

 عواقب عدز در دسدرس اوده کاراراه ار ع ده خود کارار می ااشد.

درصااد دقاات خااود را قبااا  100پاا  از نگااارش ماادن پااروژه توساا  سااازنده و ارسااان آه اااه کااارار  کااارار ماای اای اات  .15

؛ ماادن پااروژه  تن ااا م یااار ساااخت اساات و از اقااداز اااه ثباات و پرداخاات هزینااه  در م ال ااه کامااا ماادن پااروژه لحاااد کنااد

م مداارین ا ااش همکاااری اااین طاارهین. هزز اااه مکاار اساات کااه پیاااز هااای ارسااالی   چااه قبااا چااه ا ااد از ثباات پااروژه  اااه 
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هاایچ عنااواه مااد ن اار ساااخت نبااوده و اگاار قاارار اساات مااوردی رعایاات شااود ماای اای اات قبااا از ثباات  در ماادن پااروژه مکاار 

 شود.

ت ت اا یغ داده شااود کااه در ماادن پااروژه  مااوارد خواسااده شااده توساا  کااارار اااا هاام در چنانچااه در حااین ساااخ .16

تشاااد ماای ااشااد و امکاااه ان اااز ارخاای مااوارد اااه دلیااا تشاااد هااای ممکاان وجااود ناادارد  سااازنده حاا  دارد تااا اااا اطااالا 

 رسانی این موارد اه کارار از ان از ا ش های مدشاد صرف ن ر کند.

فاهم در دریاهااات درخواسااات هاااای کاااارار  کاااارار نمااای اای ااات در درخواسااات هاااای ااااه دلیاااا ممکااان ااااوده ساااوت .17

خااود  وی گاای هااا یااا عم کاارد ناارز اهاازار هااای موجااود در اااازار را موااان ازنااد و درخواساات خااود را اااه دیگاار ارنامااه هااای 

ااشااد(. هاار درخواساادی ماای اای اات اااا  xساااخده شااده ت اابیه کنااد )ماننااد : ناارز اهاازاری ماای خااواهم م ااااه ناارز اهاازار 

 توضیحات دقی  و واضح   ادوه ت بیه کرده اه موارد موجود  اعالز شود.

در صااورتی کااه کااارار اااه توضاایحات هناای   امنیداای کارشناساااه یااا توضاایحات هناای و امنیداای سی اادم هااای م  ااز  .18

د درساات و ضاارر و زیاااه مدوجااه کااارار اااوده عاادز عم کاار   شااونده ماننااد رمزنگارهااا ااای توجااه ااشااند   هاار گونااه اشااکان  

و تاایم ارنامااه نوی اای ع ااده دار نماای ااشااد. در ضاامن اگاار سااازنده اعااالز کنااد کااه روش ساااخت مااد ن اار کااارار  مااورد 

عاادز عم کاارد درساات و ضاارر و زیاااه مدوجااه کااارار   تاییااد ای اااه و اسااداندارهای م ندساای نبااوده  هاار گونااه اشااکان  

 ع ده دار نمی ااشد.اوده و تیم ارنامه نوی ی 

چنانچااه نیاااز ااشااد ااارای رهااع ایاارادات یااا خ ایاااای احدمااالی اقااداز شااود  سااازنده ممکاان اساات اااه مااوارد زیاار نیاااز  .19

داشااده ااشااد کااه در ایاان صااورت  کااارار ماای اای اات ااارای کمااک اااه رهااع م ااکالت  مااوارد مااذکور را اااه سااازنده ارساااند. 

 هد اود :در بیر این صورت سازنده ع ده دار ن وا

 اطالعات س ت اهزاری سی دم مد ن ر •

اطالعااات ناارز اهاازاری سی اادم مااد ن اار شاااما اطالعااات ویناادوز نصااب شااده  م موعااه هااای آهاای    وضاا یت  •

 اتصان اه ایندرنت و م  صات درایوی که نرز اهزار تحت پروژه در آه نصب می شود.

 شود تمامی هایا هایی که در پوشه نرز اهزار تحت پروژه  ساخده می •

 تمامی هایا هایی که نرز اهزار تحت پروژه  تولید می کند. •

سااازنده مد  ااد ماای شااود کااه ایااده  اطالعااات پااروژه هااای ش صاای و مااوارد ارسااالی کاااراراه در انااد قبااا را  اااه  .20

اهااراد سااوز شاا غ یااا بیاار اااه اشاادراک نگااذارد  مگاار اااه دساادور و اااا عوامااا و  سااایت  ان اااز میاادز . قاارار داده 

ری از محاای  ناارز اهاازار هااای ساااخده شااده )در صااورتی کااه اطالعااات ش صاای اهااراد م اا غ نباشااد(   اااا عاادز تصاااوی

 مکر ناز نرز اهزار  توس  سازنده االمانع است.

اصاا ی ناارز اهاازار هااا  در نااوار اهقاای پااایین ناارز اهاازار مکاار خواهااد  ناااز  ن اااه و و  سااایت سااازنده در صاافحه اون  .21

 ن این موارد توس  کاراراه مواهقت ن واهد شد.شد و اا درخواست ارداشد

 


