
 

 مهر و امضاء خریدار   مهر وامضاء فروشنده

 

 تاریخ: 

 شماره: 

 پیوست: 

قراردادنوع سند:   

 

 )ویژه مدارس( تقاضای شماره و سامانه فرم

 رضوی کل آموزش و پرورش خراساناداره 

 : مشخصات صاحب امتیاز شماره -1

 کد ملی:...........................................................................................................................................................:  نام و نام خانوادگی مدیریت

 . نام پدر:..........................................................شماره شناسنامه:............................................. تاریخ تولد:.....................................................
 .............کد آموزشگاه:............................................................................................................................ مدرسه ابتدایی/راهنمایی/دبیرستان

  .......................................................................... :کد پستی............................................................................................................... آدرس : 
 ..............................................................: پست الکترونیکی ............................................. تلفن ثابت:......................................:شماره همراه

نوع سامانه : -2  

 ......................................................................... امکانات اضافه:  سرویس هوشمند                          + حرفه ای        

  رقمی     8رقمی    10رقمی    12رقمی 14          : نوع شماره -3
  

      3 0 1 6 0 0 0 3 

  ....................................................... )حروف(  )ریال(............... ........................................................... :اولیه  اعتیارمیزان  -4

 تعهدات فروشنده : -5

 مخابرات می باشد. SMS-Centerهای خریدار از طریق اتصال به فروشنده موظف به انتقال پیامک .1

وجه  ).اقدام نماید فروشنده موظف است بعد از واریزکامل وجه قرارداد توسط مشتری نسبت به راه اندازی سرویس ارزش افزوده پیام کوتاه تا حداکثر دو روزکاری .2

 (فكس گردد. 22990503-4سيبا ملي به نام آقای اميد عابدشاهي واريز و فيش مربوطه به 0300011091005بايست به حساب  مي

 تعهدات خریدار: -6

 .دارد در این ارتباط مصون و مبری می مسئولیتیباشد و خریدار فروشنده را از هرگونه  مسئولیت متن و محتوای پیام های ارسالی و آثار سوء ناشی از ارسال آن به عهده خریدار می .1
 قرارداد این های هزینه روی بر ، ایرانسل و .. (اول همراهیا اپراتور ها ) و ( مگفامانند ) ترافیک تامین کنندگان تجاری و حقوقی های سیاست و قوانین در تغییرات که صورتی در .2

 هزینه ها بازنگری و تغییرات اعمال خواهد شد. باشند، داشته محسوسی تاثیر) هزینه شماره، آبونمان و هزینه ارسال و دریافت پیامک ( 

 رعایت و پذیرش به موظف خریدار ،و شرکت می باشد ترافیک اپراتورهای تلفن همراه، تامین کنندگان مابینفی منعقده قرارداد چارچوب در حاضر قرارداد اینکه به توجه با .3
 دستورالعملهای ایشان می باشد. و قوانین ها،داستاندار ضوابط،

 خریدار متعهد می شود هرگونه تغییر در مشخصات ثبت نامی را در اسرع وقت به اطالع فروشنده برساند.  .4
شکی، مکمل های غذایی ( و خریدار متعهد می شود از ارسال پیامک های انبوه، با محتوای خدمات پزشکی وپیراپزشکی ) خوراکی، آشامیدنی آرایشی، بهداشتی، تجهیزات پز .5

 دیگر امور پزشکی بدون مجوز کتبی از سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران خودداری نماید.

 واگذاری به غیر نبوده و کلیه مسئولیت آن تا زمان لغو قرارداد به عهده خریدار می باشد.شماره قابل انتقال و  .6
 گانه زیر مطابقت داشته باشد.بایست با هر یک از اصول پنجمحتوای پیام ارسالی می .7

 الف. با اصول و مبانی دین اسالم و قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مغایرت نداشته و در تضاد نباشد؛
 ب. باعث تشویش اذهان عمومی نگردد؛

 پ. مخل نظم و آرامش حاکم بر جامعه نباشد؛
 ت. به اخالق حسنه حاکم بر جامعه آسیب نرساند؛

 های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور مغایرت نداشته باشد؛ث. با سیاست

  

 


