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 تعاریف و اصطالحات - 1ماده 

 :اصطالحاتی که در این شرایط و قوانین به کار رفته است دارای معانی مشروح زیر است

تغذیه مهر، به آدرس: تهران، خیابان شهید محمود حافظی،  دانششرکت توسعه فناوری و  شرکت:1.1
که نسبت به ارائه   02126350487تلفن:  ومرکز رشد انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور 

 .کنداقدام می اپلیکیشن آیدیا
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( و خدمات و ی نرمافزاریبرنامه هاسخت افزاری و از محصوالت ) یعیوس فیط شرکت محصوالت: 1.1.1
 به دهد. یارائه م ابتید تیریمد ی( را براو سخت افزاری ینرم افزار ی)بسته ها نیاز ا یبیترک نیهمچن

، به  دیجد ی)از جمله نسخه ها ندهیو آ یکنون یها و بسته ها سیبرنامه ها ، سرو هی، کل یخاطر سادگ
پس به طور مشترک به  نیدهد ، از ا یارائه م قیبه هر طر شرکتها( که  شرفتیپ ریها و سا یروزرسان

 ای کیاز که  یشخص هر شوند. یم یبه صورت جداگانه به عنوان "محصول" معرف ایعنوان "محصوالت" 
به صورت جداگانه به عنوان  ای" اناستفاده کند ، به طور مشترک به عنوان "کاربر  شرکتچند محصول 

 شود. یم یمعرف( 1.3)بخش "کاربر" 

که  کرده یتوسعه و راه انداز تلفن همراه بر بستربا نام آیدیا را  یتعامل اپلیکیشن کی شرکت: آیدیا1.2
 یاست و مفعال  تالیجیبهداشت د در زمینه . شرکتمی باشد ابتیبه د انیمبتال یبرا مختص استفاده

جامع ارائه دهد تا موانع و مشکالت درمان روزانه را به حداقل برساند. ی راه حل یابتیخواهد به افراد د
 است. ابتیدروزانه  تیریمد یهستند که هدف آنها ساده ساز ییمحصوالت و خدمات ما راه حلها

و کاهش مشکالت  یآگاه جادیا یکه فقط برا دده یرا ارائه م و امکاناتی مطالب ،اطالعات  آیدیا1.2.1
مشاوره و  نیگزیتواند جا ینم و لذا و در اختیار کاربران قرار گرفته است روزانه بیماران دیابتی تهیه

 د.شو متخصصان و پزشکان صیتشخ

 کند. ینم صادرارائه و  یمشاوره پزشک ای یدرمان یپزشک یها هیتوص یطیشرا چیتحت هآیدیا  1.2.2

محصوالت ، دیریمتخصص تماس بگ کیبا  شود یم هیتوصو درمان ،  یماریسوال در مورد ب یبرا 1.2.3
 .نمی باشد متخصص و تیم درمانی جایگزینی برای پزشک متخصص شرکت

نمی تواند به عنوان  (ی ارائه شده و داده و به طور کلی هیچ محتوا)ارائه شده  و محتوای داده ها 1.2.4
درک و مورد استفاده قرار گیرد و لذا مکمل و یا جایگزینی برای اطالعات متخصصین و پزشکان درمان 
مات و از خد و بدون نظارت متخصص شرکت هیچ گونه مسئولیتی نسبت به عواقب استفاده ی نادرست

 را برعهده نخواهد داشت.( 1.3)بخش محصوالت شرکت توسط کاربر 

 متخصصینیا و  نزدیکان بیماربیماران دیابتی، شخصی حقیقی یا حقوقی است اعم از  :)کاربران( کاربر1.3
 .شودمند میبهره شرکتکه از طریق اینترنت به اپلیکیشن متصل و از خدمات  و مراکز درمانی

 یارائه م شرایط و قوانین استفاده نیا یرا بر اساس نسخه فعل شرکتما منحصرًا تمام محصوالت  1.4
 .میده
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 حفاظت از اطالعات و داده ها  - 2ماده 
و اطالعاتی که از این طریق در اختیار ما قرار می دهید  آیدیااستفاده شما از  خود در برابر تیما از مسئول

 که در چهارچوب استفاده از آیدیا یمربوط به سالمت یداده ها)از جمله اطالعات شخصی و  میآگاه هست
 (.دیده یبه ما ارائه مو محصوالت شرکت 

شما در ارتباط با  یما شما را در مورد استفاده و محافظت از داده ها یخصوص میحفظ حر هیدر اطالع
در زمان ثبت نام و قبل از استفاده از آیدیا کار  نیا یبرارا شما  تیو رضا آیدیا آگاه می کنیماستفاده از 

 جویا خواهیم شد.

 قرارداد و ثبت نام  - 3ماده 
 

 خرید و پرداخت هزینه استفاده از محصوالت شرکت 3.1

در حال حاضر آیدیا به صورت رایگان و از طریق پلتفورم های رایج و قانونی عرضه ی اپلیکیشن  3.1.1
گردیده و همینطور از طریق  تعیینکه بنا به انتخاب شرکت )گوگل پلی ، کافه بازار، ( موبایل در ایران 

در اختیار عموم قرار گرفته است بدیهی است عواقب  diapedia.irو  i-dia.irشرکت به آدرس های ایت وبس
نصب و استفاده از اپلیکیشن از محل هایی خارج از موارد اعالمی از طرف و مشکالت احتمالی ناشی از 

  شرکت بر عهده ی کاربر می باشد.

) به طور کلی شرایط و قوانین تجاری حاکم بر استفاده از بستر های ارائه نرمافزار های موبایل مانند گوگل 
پلی ، کافه بازار، و سایر بستر های ارائه این نوع خدمات بخشی از شرایط و قوانین استفاده از محصوالت 

ه ی قراردادی بین کاربران و شرکت تاثیری در شرایط و قوانین آنها نداشته و رابطشرکت نبوده ، شرکت 
موارد  نیااست. و در چهارچوب ذکر شده در آن منحصرا مربوط به شرایط و قوانین ذکر شده در این قرارداد 

گوشی های همراه و کننده خدمات  نیتأم ایهمراه  گوشی های یو ضوابط تجار طیدر مورد شرا نیهمچن
 (کند. یصدق م خدمات اینترنتی کاربران نیز

 ردهرا در هر زمان محدود ک گانیکه محصوالت را ددار  یخود محفوظ م یحق را برا نیا حاً یصر شرکت 3.1.2
 کند.آنها شارژ  یرا برا یا نهیهز ای نماید و، آنها را کامالً متوقف 

 می باشد.)ایران( ساکن داخل کشور  در حال حاضر مختص کاربران استفاده از آیدیا 3.1.3

 فعال سازی.ثبت نام و 3.2

 نکهیبه محض ا برای استفاده از محصوالت شرکت و آیدیا ثبت نام شما در برنامه الزامی می باشد. 3.2.1
و  شماره موبایل کیبا استفاده از  دی، با دیرا فعال کردو یا یکی از محصوالت شرکت  آیدیابار  نیاول یبرا
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 کیتواند  یهر کاربر فقط م .دیثبت نام کن کد تایید )که به شماره موبایل ثبتی شما ارسال می گردد(
 کاربر قابل استفاده است. کیکند و هر شناسه فقط توسط  جادیشناسه ا

 

 

نسخه همین بر اساس  شرکتانعقاد قرارداد در مورد استفاده از محصوالت  قبول و کاربر به منزله ثبت نام
 حاً یصر کاربر با فعال کردن شناسه خودبوده. و محصوالت شرکت از اپلیکیشن شرایط و قوانین استفاده 

 .نماید یاعالم م پذیرفته و از این طریق آن راشرایط و قوانین استفاده را 

در هر زمان و برای تحقق الزامات قانونی ، مطابقت که  دارد یم محفوظخود  یحق را برا نیا حاً یصر شرکت
 جادیاالزم را در شرایط و قوانین فعلی  راتییتغبا شرایط فنی و اقتصادی ، منافع شرکت و منافع کاربران 

 .خواهد شدمنتشر و بنا به تصمیم شرکت مناسب  یا وهیش به قبل از اجرایی شدن  یراتییتغ نی. چننماید

که به  پیامک کوتاه حاوی کد تایید کیثبت نام توسط  حساب کاربری شما در زمان یفعال ساز 3.2.2
 در اپلیکیشن به انجام می رسد.صورت جداگانه به شماره موبایل ثبتی شما ارسال شده و با ورود آن 

رارداد برای انعقاد ق آنهایا پیشنهاد  و کاربراندرخواست شرکت این حق را برای خود محفوظ می دارد که 
 بدون بیان دلیل رد نماید.و استفاده از خدمات شرکت را 

عقد قرارداد  قانونی تعریف شده در قانون برای دارای سنکه  نماید یم دییثبت نام ، کاربر تأ در هنگام3.2.3
فقط با  یسن قانون ریمجاز به ثبت نام هستند. افراد ز یقانون تیظرف ی. فقط افراد دارارا دارا می باشد

 ی/ سرپرست اعالم م نیهستند. با ثبت نام ، والدبه ثبت نام بوده / سرپرست مجاز  نیوالد حیتوافق صر
 را به نام خردسال ارائه دهند. یالزام آور قانون یكنند كه آنها حق دارند اظهارنامه ها

)عواقب استفاده نادرست و بدون کنترل افراد زیر سن قانونی از اپلیکیشن بر عهده ی والدین / سرپرست 
 لیتی در این زمینه نخواهد داشت(.قانونی بوده و شرکت هیچ مسئو

را پذیرفته و تایید  قراردادمشخص شده در این ر تمامی شرایط و قوانین در هنگام ثبت نام ، کارب 3.2.4
 کاربران. وارد نموده است، به روز و کامل  حی، صح یو اطالعات را واقعمی نماید که کلیه ی مطالب 

 یحق را برا نیا شرکتهمچنین . نمایندخود را به روز  یموظفند به طور مرتب اطالعات شخص نیهمچن
 استفاده را ثبت نام و اطالعات یتا داده ها گرفتهکاربران تماس  اکه در هر زمان ب ددار  یخود محفوظ م

 .بررسی و مورد تایید قرار دهد

که برسد باور شرکت به این جمع بندی و  ایناقص ارائه دهد  ای یمی، قداگر کاربر اطالعات نادرست  3.2.5
و بدون درنگ را  همربوط کاربری حق دارد شناسه شرکت،و یا بروز نبوده  بودهناقص و  اطالعات نادرست

ممانعت بعمل آورد. همچنین شرکت  شرکتاز محصوالت کاربر استفاده از و  کردهمسدود  یاطالع قبل
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ص ، نادرست و یا بروز نشده کاربر هیچ مسئولیتی نسبت به عواقب به وجود آمده ناشی از اطالعات ناق
 اهد داشت.نخو

توسط اشخاص ثالث ، سوء  هیتوج رقابلیغ یخود را از دسترسو کاربری اطالعات ثبت نام  دیکاربر با 3.2.6
در صورتی که کاربر در معرض چنین خطری قرار استفاده از آنها با قصد تقلب محافظت کند.  ایاستفاده 

    به ریموضوع را بدون تأخ نیا گرفته است می بایست

 

 

info@i-dia.ir  ایسوءاستفاده شناسه ی کاربری برای که اگر از  دحق را دار  نیا شرکت. رسانی نمایداطالع 
که دارای شرایطی را  یهر کاربری کاربری مذکور و یا شناسه ی کاربری استفاده شود ، شناسه  یاهداف جعل

 .نمایدمسدود مشابه باشد 

 استفاده از اپلیکیشن و محصوالت شرکت - 4 ماده
 مدت استفاده و خاتمه 4.1

 اپلیکیشن یبا ثبت نام و فعال ساز)اپلیکیشن آیدیا(  شرکتاستفاده از محصوالت  یحق شما برا 4.1.1
 شود. یآغاز م

با مشخصات و امکاناتی که مد نظر شرکت می باشد و برای مدت زمانی که مد اپلیکیشن آیدیا  4.1.2
شرکت این حق را برای خود محفوظ می دارد که در هر زمان و بنا به صالحدید شرکت ) استنظر شرکت 

بدون در مشخصات و نوع استفاده و هزینه ی استفاده از محصوالت شرکت و از جمله اپلیکیشن آیدیا 
به صورت رایگان در اختیار کاربران قرار خواهد داشت.  ،( اطالع قبلی تغییرات مورد نظر را ایجاد نماید

 ایرا در قالب اشتراک ماهانه  نهیبر هز یمحصوالت مبتن محفوظ می دارد که شرکت این حق را برای خود
محصوالتی موارد  یدر برخ ایو ،  در اختیار کاربران قرار دهد پس به اختصار "دوره اشتراک"( نی)از اساالنه 

 از طریق وبسایت و یا اپلیکیشن در معرض فروش کاربران قرار دهد.را برای فروش 

نموده و حساب کاربری را هر زمان که بخواهند قرارداد را فسخ در حق دارند  شرکتهر دو کاربر و  4.1.3
درخواست  info@i-dia.ir به آدرس درخواستبا ارسال نامه  دیتوان یم جهت انجام این کار .لغو نمایند

رسمی لغو حساب کاربری را برای ما ارسال نموده تا موارد بررسی و به انجام رسد، دقت داشته باشید در 
پرداخت شده  یدوره اشتراکخرید محصوالت شرکت و یا خرید  یکه قبالً برا ییها نهیهزصورت وجود 

 قابل باز پرداخت نخواهد بود. باشد

و شرایط و قوانین می توانید ا ابهام در مورد حساب کاربری در صورت وجود هرگونه سوال و ی 4.1.4
 در میان گذارید. dia.ir-info@i سواالت خود را با ما از طریق  

mailto:info@i-dia.ir
mailto:info@i-dia.ir
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 انمحرومیت کاربر  4.2

در  ،را به طور موقت یکاربرانکاربر و یا در هر زمان که  ددار  یخود محفوظ م یحق را برا نیا شرکت 4.2.1
آنها را به طور دائم از  ای نموده و ( قفلشرکت اریاخت و یا بدون دلیل و بنا به) و با دلیل مشخصهر زمان 

پرداخت  وجود و در صورت یقرارداد نی. در صورت خاتمه چننمایدروم مح شرکتاستفاده از محصوالت 
پرداختی  یها نهیبازپرداخت هز هزینه خرید محصوالت توسط چنین کاربرانی ، شرکت تعهدی نسبت به

 .توسط کاربر نخواهد داشت

مواردی که ممکن است باعث قفل و محرومیت کاربران گردد به موارد ذیل برخی از می توان به  4.2.2
به طور کلی تخطی از شرایط و قوانین استفاده از نبوده و  به مثال های زیر)موارد محدود به  اشاره نمود

 :باعث این محرومیت گردد( دمحصوالت شرکت می توان

 کاربران(، و یا رفتار  4.3 ( ، لیسانس استفاده از اپلیکیشن )بخش3.2اطالعات و داده های ثبت نام )بخش 
 )بخش    (.

 استفاده از اپلیکیشن لیسانسمجوز و  4.3

 ییایجغراف در محدودهانتقال  رقابلی، غ یخود ، حق انحصارحساب کاربری  یثبت نام و فعال سازبا  4.3.1
 نیاشرایط و قوانین در چارچوب  وشرکت نسخه از برنامه  کیاستفاده از  یبرا تیرا بدون محدودایران 

اشتراک  مشخص مجوز به مدت دوره نی، ا نهیبر هز یمحصوالت مبتن ی. برادیآور یبه دست م قرارداد
 شود. یشما محدود م

 شرکتمحصوالت  یمحتوا نیها و همچن ستمیس، روش هااپلیکیشن ،، های نرمافزاری،کد نرم افزار 4.3.2
مورد  شرکتتوسط  یشوند و به طور انحصار یمحافظت مکپی رایت و مالکیت معنوی قانون شامل توسط 

  .رندیگ یقرار مو بهره برداری استفاده 

و یا استفاده از  کپی، اصالح، بازتولید، انتشار، ارسال، انتقال، فروش، فروش مجددبه همین جهت 
محصوالت به روش دیگری از آن چه در این قرارداد قید شده است برای هیچ شخص ، گروه و شرکتی 

از مارک ها ، آرم ها ، به استفاده مجاز کاربران همچنین  امکانپذیر نمی باشد. شرکت یکتب تیرضابدون 
 .نیستند شرکت می باشد یحقوق عالئم تجار ایو  یتجار تیحقوق مالکمواردی که شامل  ریسالوگوها و یا 

 یبرا یگونه مجوز چیمنحصرًا متعلق به شرکت است و همحصوالت  یحقوق استفاده و بهره بردار هیکل
 شرکتمحصوالت بهره برداری و استفاده ای خارج از حیطه ی مشخص شده در این قرارداد برای کاربران 

 وجود ندارد.

نیاز به دسترسی به بهبود در محصوالت  ایجاد فنی، تغییرات وعلمی، به دالیل  شرکت چنانچه 4.3.3
داشته باشد ، هر کاربر اجازه دسترسی آزاد ، قابل انتقال و بدون را محتوای تولید شده توسط کاربران 
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را به شرکت اعطا می کند، در محیط محصوالت محدودیت از نظر زمان، مکان و محتوای تولید شده 
مواردی  همچنین این مجوز به شرکت داده می شود تا محتوای مورد نظر را در صورت نیاز ذخیره نماید.

 است. یامر مستثن نیاز ا بگذارد ریتأثحریم خصوصی کاربر  که می تواند بر حقوق

، در صورت لزوم ، ما نشان ایجاد شده استدر خارج از محصوالت ما از محتوایی که در صورت استفاده 
ی و یا عملکرد نظارتی نسبت تیمالک یادعاو شرکت هیچ  که محتوا از طرف کاربر آمده است خواهیم داد

 .نخواهد داشت توسط کاربران شده جادیا یمحتوابه چنین 

 شرکتدر دسترس بودن محصوالت  4.4

ارائه محصوالت شرکت در هر زمان و در هر مورد مطابق با امکانات فنی، اقتصادی، عملیاتی، و  4.4.1
  سازمانی موجود انجام خواهد شد.

، حذف در خدمات ری، تاخوقفه ، اختالل مشکالت احتمالی از جمله  شرکت نمی تواند به طور کامل از بروز
به ارتباط با کاربران  در ایدر ارتباط با استفاده از محصوالت  و یا یساز رهیذخدر  یخراب ای، انتقال نادرست 

 نیتام یمحصوالت خود را با همکار یتا حدود شرکتاین بدان دلیل است که  .طور کامل جلوگیری نماید
 نیبنابرا .می باشد این تامین کنندگانوابسته به ارائه خدمات لذا و کند  یکنندگان شخص ثالث عرضه م

و بدون وقفه در هر زمان  نیبه صورت آنال در ارائه محصوالت یتعهد ای و ، ضمانت تیمسئول چیه شرکت
 .ردیپذ ینمرا 

بوجود آمده در استفاده از محصوالت شرکت مشکالت و محدودیت های شامل این امر همچنین  4.4.2
در اثر فورس ماژور، اعتصاب، قطعی برق، دستورالعمل های رسمی و دولتی، تغییرات در قوانین کشور و 

 می باشد. شرکت یها ستمیدر س یو نگهدار ریکار تعم ای یفن راتییتغیا به دلیل 

-support@i ایمیل بخش پشتیبانی و از طریقبا ، لطفا  شرکتمحصوالت  یخراب ایدر صورت بروز اختالل 

dia.ir  حاصل فرمائیدتماس. 

 سئولیت کاربرانم - 5ماده 
 اطالعات کلی 5.1

همچنین برعهده ی کاربران می باشد.  های مرتبط با استفاده از محصوالت شرکتریسک و هزینه  5.1.1
ه های مربوطچنین پرداخت هزینهافزار الزم و همسخت ، تجهیزات فنی مناسب ومسئولیت تامین اینترنت
کاربران می توانند اطالعات مربوط  می باشد. کاربرعهده  بر و محصوالت شرکتبرای استفاده از خدمات 

جستجو  برنامهعرضه  یسازگار هستند را در فروشگاه هاشرکت که با محصوالت  ییعامل ها ستمیسبه 
 طریق ازبرای اطالع از این موارد با بخش پشتیبانی در هر زمان کاربران می توانند  ، همچنینکنند

support@i-dia.ir تماس حاصل نمایند. 
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از  یریجلوگ این قرارداد به جهت و مقررات مفاد تیکه ضمن رعا دنموظف هست نیهمچن کاربران 5.1.2
 به support@i-dia.irآدرس را فورا و از طریق هرگونه نقض کشف شده  شرکتسوءاستفاده از محصوالت 

 .شرکت برساننداطالع 

 سوء استفاده 5.2

ای وارد کند صدمهشرکت به صورتی که به  شرکتگاه از خدمات شوند هیچکاربران متعهد می 5.2.1
در  شرکت امکانات فراهم شده در خدمات استفاده نکنند. در صورتی که کاربران نسبت به سوءاستفاده از

جهت منافع شخصی و یا آسیب مادی یا معنوی به منافع شرکت اقدام کنند، شرکت ضمن داشتن حق 
قطع خدمات و غیرفعال کردن حساب کاربری آنها، مجاز خواهد بود، با مراجعه به مراجع ذیصالح، نسبت 

 .به پیگیری قانونی از جمله مطالبه خسارات وارده اقدام کند

، آن را به روز و کامل نگه  نمودهثبت نام خود را صادقانه اعالم  یت داده هاهر کاربر موظف اس 5.2.2
کاربران می بایست نسبت به مدیریت و تهیه  .ننمایدآن را به شخص ثالث منتقل  نی، و همچن داشته

مانند  یشخص یداده هااین  و ازباشد داشته الزم را دقت از اطالعات شخصی خود نسخه پشتیبان 
 بیآس ایگمشده  یداده ها یبرا ینیتضم ای تیگونه مسئول چیه شرکتاطالعات محرمانه مراقبت نمایند. 

 .نخواهد داشت دهید

ه در ی کریتصاو ایها  لمی، متون ، ف ریمانند عکس ، تصاو یاتیمحتوانتشار ، ذخیره، و اشتراک  5.2.3
فقط درصورتی که کاربر حق آن را داشته باشد  ت شرکت توسط کاربران ایجاد شده،ارتباط با محصوال

، خشونت  ، افترا زیآم ضیتبعرفتار های ، ی، استفاده از نژاد پرستو در همه ی این موارد  امکانپذیر بوده
 از همه نوع ممنوع است.)تعریف شده در قوانین ایران(  و مجرمانه یرقانونیغ یمحتوا ریسا ای

ممنوع  شرکتمحصوالت  یجداساز ای هی، مهندس معکوس ، تجز ییرمزگشا هر گونه تالش برای 5.2.4
)به  شرکت یشبکه ها ایدر محصوالت از هر گونه مداخله و ایجاد اختالل هر کاربر موظف است و  بوده

و تروجان  ی، اسبها ی نرم افزاریها ، کرم ها روسیو ی، معرف سایبریهک کردن ، حمالت  برایتالش  ژهیو
همچنین کاربر تعهد نموده که از هر نوع تالش )سخت  .پرهیز نمایدمخرب(  یافزارها نرمو  لیوسا ریسا یا

افزاری و یا نرم افزاری( که می تواند منجر به اختالل بر روی نرم افزار یا سخت افزارهای شرکت ، محصوالت 
رداد و یا سیستم های مرتبط گردد بشدت خودداری نمایند. بدیهی است در صورت نقض مفاد این قرا

ذیصالح، نسبت به پیگیری قانونی از جمله شرکت این حق را برای خود محفوظ می دارد تا از طریق مراجع 
 .مطالبه خسارات وارده اقدام کند

به شما اعطا شده  قرارداد نیتحت ا حاً یکه صرمحصوالت شرکت استفاده از  مجوز محدود به جز 5.2.5
در ثبت اختراعات  تی، از جمله حق مالک وجود داردشرکت که در محصوالت  یو حقوق نیعناو هیاست ، کل

سخت  ای،  ی، اسرار تجار ی، عالئم تجارکپی رایتدر انتظار( ، حق چاپ ،  اختراعات، و  دی)ثبت نام ، تمد
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 متعلق انحصاراً که با موارد فوق مرتبط است ، ی هرگونه مشتقات و های یفن آورسایر افزار شخص ثالث ، 
 .می باشدطرف قرارداد شرکت  شخص ثالث ایو /  به شرکت

 سئولیت شرکتم - 6ماده 
 تیمسئول تیو محدود سلب 6.1

در اساس "همانطور که هست" ارائه شده و استفاده از محصوالت و شرکت محصوالت و خدمات 
و  بودهممکنه  نظر گرفتن و پذیرش کلیه ی خطرات و ریسک هایدر شرکت توسط کاربران با خدمات 

 مسئوالن آن ، مديران ، كارمندان ، نمايندگي ها ، پيمانكاران ، يا شرکا، شركت ،است.  به انجام رسیده
هیچگونه ضمانت و مسئولیتی نسبت به  ،به شرکت به صورت شخص ثالثخدمات ارائه دهندگان 

ر محصوالت ، درچگی، کامل بودن ، مداوم بودن ، بدون خطا بودن، و یا عدم امکان اشتباه، یکپا
مشاوره  چگونهیه ثالث نداشته و نخواهد داشت. و شرکت محتوا ، و محتوای شخصخدمات، 

، کارمندان، مدیران، شرکا، که از طرف شرکت و شفاهی و توضیحات کتبی یاطالعات ای ی، کتبی، وشفاه
 و مسئولیتیضمانت هیچ گونه شود  یاعطا م و ارائه دهندگان خدمات ثالث، نمایندگی ها، پیمانکاران،

ها ،  یندگی، کارمندان ، نما رانیآن ، مد نیمسئولسهامداران، وجه شرکت ،  چیبه ه .نمی نماید جادیا
هیچ گونه  .شوند یمجازات نم هیچ گونه مشمول به شرکتخدمات  گانارائه دهند  ای و ، مانکارانیپ

مسئولیت مستقیم و یا غیر مستقیمی بر عهده نداشته و هرگونه ضرر و زیان مالی و غیر مالی و مشکالت 
با پذیرش ریسک و خطرات احتمالی و با پذیرش بوجود آمده ناشی از استفاده از محصوالت شرکت 

 این قرارداد برعهده ی کاربران می باشد.

 و جبران خسارت تیسلب مسئول 6.2

 مشاوره ریسا ای یحرفه ا ینمتخصص امشاوره بپزشک متخصص ،  نیگزیاستفاده از محصوالت ما جا 6.2.1
در  ژهیامر به و نیا شود. یانجام م انخود کاربر  سکیشود و صرفًا با ر ینم مورد نیاز کاربر یپزشک های
 شرکتمحصوالت خدمات و از  یارائه شده به عنوان بخش یداده هامحصوالت و هر نوع استفاده از  مورد

کاربر  کند. یصدق م (و پیشنهاد ارائه شده در محصوالت هیمحاسبات و هرگونه توص شامل)توسط کاربر 
در قبال  یتیمسئول چیه شرکتممکن است ناقص باشند و  ییداده ها نیکند که چن یم قیتصد حاً یصر

 .ردیپذ یآن نمو کامل بودن صحت 

 

این که در همانطور  اعالم شده ومنحصرًا مطابق هدف ، مشخصات محصوالت امکان استفاده از  6.2.2
 .می باشدشده است ممکن  شنهادیپ قرارداد
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ها و  بیآس مورد درمشکالت و درگیری بین کاربران و هرگونه دعاوی قانونی کامل  تیمسئول 6.2.3
بر عهده کاربر بوده و کاربران مسئولیت کامل کاربران  ریبا سا یریدرگچنین از  یناش بوجود آمدهاختالفات 

مسئول اعمال  یطیشرا چیتحت ه شرکتکه  نمایند یبه صراحت اذعان م انکاربر پذیرفته ، همچنین را آن 
 اعمال کاربران نخواهد بود.از  یهر گونه خسارت ناشو یا 

وظف است بالفاصله تمام توسط اشخاص ثالث ، کاربر م شرکتادعا در مورد بروز هر گونه در صورت  6.2.4
را به صورت صادقانه و کامل و برای دفاع و جلوگیری از ادعاهای مطرحه ارائه داده و اطالعات موجود 

هزینه های قانونی الزم برای دفاع و جلوگیری از طرح چنین ادعاهای شخص ثالث علیه شرکت را پذیرفته 
 .و نسبت به پرداخت آن اقدام حاصل نماید

 خاص محصول و خدمات طیشرا 6.3

با  شرکت باشد. تر دهیچیتواند پ یم ییآن به تنها تیریاست و مد دهیچیپ یماریب کی ابتید 6.3.1
درک و  یرا برا پیشنهاداتیو  ی، نکات عمل یبانیاطالعات ، آموزش ، پشتاستفاده از محصوالت خود 

 تیریخود را مد طیکرد تا شرا خواهنداین محصوالت به شما کمک  .دده یبه شما ارائه م ابتید تیریمد
در و شما  یبرا یبه عنوان منبع این خدمات و محصوالت .دیابیدست  ابتیبا د تیفیباک یکرده و به زندگ

عوامل بهتری نسبت به درک به  و تا بتوانید بر وضعیت خود مدیریت بهتری داشتهخدمت شما هستند 
 .برسید و درمان خود تیمؤثر بر وضع

با آن و  درکرا  ریموارد زکت ارائه می گردد، ر که از طریق ش ابتیدبا  مرتبطبا توجه به خدمات  کاربران
 :دنماین یموافقت م

 شرکت  تواند منجر به عوارض حاد و مزمن شود. یم ابتیاست و د ناقصعلم  کی ابتید تیریمد
 کند یبانیپشت دیابت کاربران تیوضع تیریمد از از طریق محصوالت و خدمات خود تالش دارد تا

 یداراو پزشکان ین متخصصمستمر به نظارت  ازین ابتید یماریاز ب حی، اما مراقبت و درمان صح
 دارد.در این زمینه مجوز 

 درمان  )و نه جایگزین( فقط به صورت مکمل ابتید استفاده از خدمات شرکت در زمینه،  جهیدر نت
 دینباو به هیچ وجه  .گردد یارائه م شما یدرمان متخصصینکه توسط است  ییو مراقبت ها

 گردد. یخدمات درمانو بهره مندی از اینگونه  یمنظم پزشک یها تیزیو نیگزیجا

 از جمله  یماریب چیو ه دده یارائه نم یمشاوره ا ایو  یکینیکل ای یخدمات پزشک چگونهیه شرکت
 .دکن یدرمان نم ایو  صیرا تشخ ابتید

  با  یبرنامه درمان ایدر نسخه  رییو هرگونه تغ خود تیدر مورد وضع شهیهمکاربران می بایست ،
که  اطالعات، آموزش ها و یا پیشنهاداتیبر اساس  دینبا کاربر نمایند.پزشک معالج خود مشورت 

د )تنها ده رییخود را تغ یروش درمان ایدارو  از طریق محصوالت و خدمات شرکت دریافت نموده
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 دیدار یپزشک یماریب ایاگر مشکل  پزشک متخصص و معالج شما می باشد(. مرجع در این موارد
 تماس  و یا بخش درمانیمتخصص  کیبا  عاً ی، لطفاً سرنسبت به وجود بیماری دچار شک هستید ای

 

فورًا  یاورژانس پزشکدر یافت فوریت های  یاورژانس ، برا هرگونه شرایط در صورت بروز .دیریبگ
 دهد. یارائه نم و اورژانس یخدمات اضطرار چیه شرکت. دیریتماس بگ 115و یا  110با شماره 

 در قبال مشکالت  یتیمسئول چیآن هو پیمانکاران به شرکت ثالث خدمات  ارائه دهندگانو  شرکت
 ندارند. ندیایآن بوجود بو خدمات که ممکن است در ارتباط با محصوالت  و درمانی یبهداشت

 نهاییمقررات شرایط و  - 7ماده 
جمهوری منحصراً طبق قانون و کاربر  شرکت نیب یروابط حقوق هیو کلقرارداد و شرایط و قوانین آن  نیا 7.1

 اسالمی ایران می باشد.

دفتر محل  با توجه به شرایط و قوانین نیاز ا یهمه اختالفات ناش یدار برا تیدادگاه صالح محل 7.2
 .خواهد بود تهراندر  شرکت یمرکز

 مواردسایر  7.3

در  قرارداد و شرایط و قوانین نیحقوق و تعهدات خود را از ا ای کاربریکاربران حق ندارند شناسه  7.3.1
شرکت این حق را برای خود محفوظ  به اشخاص ثالث انتقال دهند. شرکت رارابطه با استفاده از محصوالت 
شخص  ایبه شرکت  شرایط و قوانینقرارداد  نیقوق و تعهدات خود را از امی دارد که در صورت نیاز ح

 .نمایدثالث منتقل 

 ریتحت تأثقرارداد  نیمفاد ا ری، سا به هر دلیلی بی اثر گردد این قرارداد مقرراتیک بخش از اگر  7.3.2
 .باقی خواهد ماندمعتبر و قابل اجرا  قرار نگرفته و

 

و  مشاهده www.idia.appما  تیدر وب سا یدتوان یرا مشرایط و قوانین  نینسخه قابل استفاده از ا
 .دریافت نمایید PDFبه صورت 


