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قوانین پشتیبانی
تؼْذات مبسثش :
 -1سیستن پطتیجبًی فٌی دس ضشمت “سبیت سبص” فقظ ثِ غَست اسسبل دسخَاست ثِ سبهبًِ پطتیجبًی هی ثبضذ ٍ
پطتیجبًی "فٌی" ثِ غَست تلفٌی اسائِ ًوی ضَد لزا اص توبس ثب ثخص فشٍش یب پطتیجبًی ثِ غَست تلفٌی
جْت اهَس پطتیجبًی فٌی جذا خَدداسی ًوبئیذّ .ونبساى ثخص فشٍش ٍ پطتیجبًی ّیچ مونی ًوی تَاًٌذ ثِ
غَست تلفٌی اسائِ دٌّذ.
ثؼذ اص اسسبل دسخَاست ،لغفب هٌتظش ثبضیذ .صهبى تقشیجی پبسخگَیی ثِ دسخَاست ضوب دس ٍاحذ پطتیجبًی ثیي 15
دقیقِ تب  8سبػت دس سبػت اداسی ( 9غجح تب  5ثؼذاصظْش سٍصّبی مبسی) ٍ خبسج سبػت اداسی (سٍص ّبی
تؼغیل) تب  48سبػت هی ثبضذ .لزا هیجبیستی تب صهبى پبسخ مبسضٌبسبى پطتیجبًی هب غجَس ثبضیذ ٍ اص توبس
هنشس ٍ اسسبل ایویل ّبی هطبثِ اًجَُ جذا خَدداسی فشهبییذ ،صیشا ایي اهش هَجت تبخیش دس پبسخگَیی ثِ
دسخَاستْب هی گشدد.
 دس غَستی مِ دسخَاست هطتشی ثِ ٍاحذ ّبی دیگش ضشمت هشثَط ثبضذ تب صهبى پبسخگَیی مبسضٌبسبى
غجَس ثبضیذ .صهبى پبسخگَیی ٍاحذّبی هختلف هتفبٍت ثَدُ ٍ ثب صهبى اسائِ ضذُ دس ثبال قبثل هقبیسِ
ًیست.
 -2لغفب دسخَاست ّبی خَد سا ثِ صثبى فبسسی ٍ ثِ غَست تبیپ فبسسی اسسبل ًوبئیذ .اص اسسبل دسخَاست ّبی
خَد ثِ صثبى ّبی دیگش هبًٌذ اًگلیسی ٍ یب ثِ غَست تبیپ  Finglishخَدداسی ًوبئیذ.
 -3اص اسسبل چٌذ هَضَع هتفبٍت ٍ غیشهشتجظ ثب ینذیگش دس یل تینت خَدداسی فشهبییذ .دسخَاست ّبی خَد
ثب هَضَع هتفبٍت سا دس تینت هجضا اسسبل فشهبییذ.
 -4جْت پیگیشی سًٍذ پبسخ گَیی ثِ تینت قجل یب اسسبل پبسخ ثِ تینت قجل ،تینت جذیذی اسسبل ًٌوبییذ .پبسخ
ٍ پیگیشی هشثَعِ سا اص عشیق ایویل دسیبفتی ً Replyفشهبییذ( .ایي ایویل  noreplyهی ثبضذ ٍ
ًوی ثبیست پبسخ خَد سا ثِ آى اسسبل ًوبییذ)
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 -5لغفب دس هتي اسسبلی خَد اص "ادثیبت هٌبست" استفبدُ ًوبییذ .دسخَاست ّبی داسای ادثیبت ًبهٌبست تشتیت اثش
دادُ ًوی ضًَذ.
 -6ثشای هَضَع یل هتي هٌبست اًتخبة ًوبییذ .اص ثِ مبس ثشدى ػٌبٍیٌی هبًٌذ "سالم" یب "، "salam
"دسخَاست فَسی" ٍ یب غشفب ًبم سبیت ٍ ػٌبٍیي غیشهشتجظ خَدداسی ًوبئیذ .ػٌَاًی مبهال هٌبست ٍ
هشتجظ ثب هحتَای دسخَاست خَد استفبدُ ًوبییذ.
 -7لغفب دسخَاست خَد سا ثِ ٍضَح تطشیح ًوبییذ ٍ اص اسسبل دسخَاست تلگشافی ٍ ًب هفَْم جذا خَدداسی
فشهبییذ .رمش جضئیبت مبهل ثِ ًفغ ضوب هی ثبضذ ٍ هَجت مبّص صهبى اًتظبس ضوب دس فشآیٌذ سفغ اضنبل ٍ
پبسخ دّی هی ضَد .دس غَست لضٍم جْت ثشسسی دقیق تش ٍ سشیغ تش حتوب ًبم سشٍیس ،هتي مبهل
پیبم(ّبی) خغب ٍ ّوچٌیي تػَیش آى سا اسسبل ًوبئیذ.
 -8ضشمت “سبیت سبص” اص توبم اعالػبت سبیت ّب ٍ ثبًنْبی اعالػبتی هطتشیبى ،ثِ غَست هٌظن ً ،سخِ پطتیجبى
( )Back Upتْیِ هی ًوبیذ .ثب ایي ٍجَد هسئَلیت فبیل ّب ٍ هغبلت هَجَد دس سبیت ثش ػْذُ هذیش
سبیت هی ثبضذ .گشفتي ًسخِ پطتیجبى( ،)Back Upتؼَیض ملوِ ػجَس ّش چٌذ ٍقت ینجبس ٍ سبیش هَاسد
هشتجظ ثب ًگْذاسی ٍ اهٌیت سبیت ،ثش ػْذُ هذیش سبیت هی ثبضذ ٍ دس غَست ثشٍص ّشگًَِ هطنل دس ایي
هَاسدّ ،یچگًَِ هسئَلیتی دس ایي صهیٌِ هتَجِ ضشمت “سبیت سبص” ًوی ثبضذ.

-9تغییشات اختػبغی دس سشٍیس عشاحی سبیت ضبهل :افضٍدى اهنبًبت جذیذ ثشًبهِ ًَیسیٍ ،یشایص ّبی قبلت،
عشاحی اختػبغی گشافینی تػَیش ( آینيّ ،ذس ،ثٌش ،فلص) ،ثْیٌِ سبصی سبیت ،خذهبت افضایص ثبصدیذ،
تجلیغبت ایٌتشًتی ثب اخز ّضیٌِ تَسظ ٍاحذ هشثَعِ اًجبم هی گشدد.

 -10ػذم سػبیت مبهل ضئًَبت اسالهی ٍ قَاًیي جوَْسی اسالهی ایشاى ،اًتطبس هغبلت ٍ هحتَای ضذ اخالقی ٍ
مزة ،سَء استفبدُ ثِ ّش ًحَ ،تَّیي ثِ ضخع یب اضخبظ ثِ ّش ًحَ ٍ ّوچٌیي توبهی هَاسدی مِ تَسظ
هشاجغ قضبئی هغبیش ثب قَاًیي جوَْسی اسالهی ایشاى تطخیع دادُ ضَد ،هوٌَع هی ثبضذ ٍ سبیت خبعی
ثذٍى اعالع قجلی غیشفؼبل یب حزف هی ضَد.
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 -11هجبلغ پشداختی ضوب ثبثت ّش یل اص خذهبت ضشمت “سبیت سبص” ثب تَجِ ثِ تَضیحبت دادُ ضذُ دس سبیت،
پس اص اقذام ضشمت “سبیت سبص” ثِ ثجت سفبسش ضوب ،ثِ ّیچ ػٌَاى ػَدت دادُ ًخَاّذ ضذ .لزا
خَاّطوٌذ است قجل اص خشیذ ثب دقت هغبلت سبیت ،دهَی آًالیي ٍ مبتبلَگْبی اسائِ ضذُ سا هغبلؼِ ًوَدُ
ٍ ثشسسی ًوبییذ .دس غَست ًیبص ثِ تَضیحبت دقیق ٍ مبسضٌبسی دسخَاست جلسِ حضَسی سا اص عشیق
ایویل ثب ػٌَاى "دسخَاست جلسِ حضَسی" اسسبل فشهبییذ .لغفب دس هتي ایویل اسسبلی خَد هَاسد هجْن
خَد سا ضشح فشهبییذ.
 -13مبسثش هَافقت هیمٌذ مِ دس ّیچ ضشایغی حذامثش هسئَلیت تقجل ضذُ تَسظ ضشمت “سبیت سبص” دس ثشاثش
خسبسات احتوبلی ثیص اص مل هقذاس پشداختی ضوب ثِ اصای خذهبت ٍ هحػَالت هطخع خشیذاسی ضذُ
ًگشدد.
 -14تخلف یل هطتشی اص سػبیت هفبد ایي تَافقٌبهِ ،صهیٌِ سبص ثستِ ضذى سشٍیس ٍی هی ضَدٌّ .گبهی مِ
اپشاتَس ضشمت “سبیت سبص” اص تخلفی ًسجت ثِ ایي تَافقٌبهِ اعالع پیذا مٌذ ،یل ثشسسی اثتذایی اًجبم
خَاّذ داد .دس عی ایي ثشسسی ،ثِ هٌظَس جلَگیشی اص فؼبلیتْبی غیش هجبص احتوبلی اهنبى دستشسی هطتشی
سا هحذٍد هی سبصد .ثستِ ثِ هیضاى اّویت تخلف ،ضشمت “سبیت سبص” ثش اسبس تطخیع مبسضٌبسبى خَد
هی تَاًذ سشٍیس هیضثبًی ٍة یل هطتشی سا هحذٍد سبختِ ،هؼلق ًوَدُ ٍ یب فسخ مٌذ .قغغ ضذى
سشٍیس ثذیي هؼٌبست مِ سشٍیس هشثَعِ اثتذا  suspendضذُ ٍ سپس ثؼذ اص اسسبل ًسخِ پطتیجبى
 fullbackupثِ مبسثش ثِ عَس ملی اص سیستن حزف هی ضَد.
 -15دس غَستینِ پس اص اسائِ خذهبت هٌذسج دس فشم جبسی ثِ ّش ػلتی چِ ثیي الوللی ٍ چِ داخلی ،دس تذاٍم
خذهبت اسائِ ضذُ خذضِ ای ٍاسد آیذ ٍ یب خذهبت رمش ضذُ هَقتب یب دائوب قغغ گشدًذّ ،یچگًَِ هسئَلیتی
هتَجِ ضشمت “سبیت سبص” ًخَاّذ ثَد .اص هیبى ایٌگًَِ اتفبقبت هی تَاى ثِ هَاسدی هبًٌذ پذیذُ ّبی
هخشة جَی هبًٌذ :سیل ،آتص سَصی ،اضنبالت خغَط هخبثشاتی ،اػتػبثبت ،تحشیوبت اص جبًت مطَسّبی
دیگش ،تبخیش دس پبسخگَیی ضشمتْبی خبسجی فشاّن مٌٌذُ خذهبت ٍ اص ایي قجیل اضبسُ ًوَد.
 -16دس غَستی مِ ًشم افضاس "سبیت سبص" ٍ ّبست سا اص ضشمت “سبیت سبص” تْیِ ًوبییذ ّضیٌِ ساُ اًذاصی سبیت
فقظ ثشای اٍلیي هشتجِ سایگبى هی ثبضذ.
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 -17هسئَلیت هحتَای توبم سبیت ّب ثِ ػْذُ هذیشاى سبیت ّب هی ثبضذ.
ّ -18شگًَِ دستنبسی دس تٌظیوبت سبیت ٍ ّبست مِ ثبػث ایجبد اختالل دس سبیت ضَد ،هسئَلیت آى ثِ ػْذُ
هذیش سبیت هی ثبضذ.
ّ -19شگًَِ تغییشات دس فبیل ّب ،پَستِ ٍ ثبًل اعالػبتی ًشم افضاس مِ ثبػث اختالل ٍ یب اضنبل دس ًشم افضاس
“سبیت سبص” ضَد ،ثشًبهِ سا اص پطتیجبًی خبسج خَاّذ ًوَد.
 -20لغفب دسخَاست (هطنل) جذیذ خَد ثشای پیگیشی سشیؼتش ،دس تینت جذیذ اسسبل فشهبییذ صیشا دسخَاستی
جذیذ ثب هَضَع هتفبٍت دس تینت قجلی ثبػث تبخیش دس اًجبم ٍ ثشسسی آى هیگشدد.
 -21هنلوبت تلفٌی ًجبیست ثیطتش اص  5دقیقِ ثِ عَل ثبًجبهذ .خَاّطوٌذ است غحجت ّب ٍ هسبئل خَد سا
هذیشیت ًوبییذ تب صهبى آى ثیطتش اص  5دقیقِ ًگشدد .ایي هَسد سجت هی گشدد مِ مبسضٌبسبى ٍاحذ
پطتیجبًی صهبى مبفی ثشای حل هسبئل توبهی ضوب ػضیضاى سا داضتِ ثبضٌذ.

تؼْذات اپشاتَس (مبسهٌذ/پطتیجبى) :
-1مبسضٌبسبى ضشمت “سبیت سبص” هتؼْذ هیطًَذ تب توبهی تالش خَد سا ثشای پبسخ دّی ثِ سَاالت هشثَط ثِ
پطتیجبًی سشٍیس دس هحذٍدُ هفبد تَافقٌبهِ ،دلسَصاًِ اًجبم دٌّذ.

تجػشُ  :ضبیبى رمش است خذهبت آهَصضی دس صهیٌِ ثشًبهِ ًَیسی ،عشح ّبی گشافینی ٍ هَاسد هطبثِ ،ثِ
ّیچ ػٌَاى دس حَصُ ٍظبیف مبسهٌذ پطتیجبًی ًوی ثبضذ .ضشمت “سبیت سبص” ثب ساُ اًذاصی ثخص ّبی
آهَصش ًشم افضاس اقذام ثِ سفغ هطنالت مبسثشاى ًوَدُ است .مبسثشاى هیتَاًٌذ ثب هشاجؼِ ثِ آى ثخص ّب ٍ
ساٌّوبّب ،هطنالت ،هسبیل ٍ اثْبهبت هَسد ًظش خَد سا ثشسسی ًوبیٌذ.
-2اپشاتَس هَظف است تب دس ًْبیت ادة ٍ احتشام ثِ پبسخگَیی مبسثش ثپشداصد تب هطنل مبسثش هشتفغ گشدد.
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-3ضشمت “سبیت سبص” هتؼْذ هیگشدد اعالػبت ضخػی ضوب سا دس اختیبس دیگش اضخبظ یب ضشمتْبی غیش هؼتجش
قشاس ًذّذ ٍ یب ثِ اضتشاك ًگزاسد.
تجػشُ :ایي هَضَع دس غَستی اهنبى پزیش خَاّذ ثَد مِ ثِ هٌظَس اًجبم خذهبت یب هحػَالتی مِ ضوب
هتقبضی آى ّستیذ ،اضتشاك اعالػبت الصم ثبضذ ٍ اجبصُ آًشا ثِ ضشمت ثِ غَست متجی دس ًبهِ یب تینت
اػالم مشدُ ثبضیذ.
-4ضشمت “سبیت سبص” توبم تَاى ٍ ػلن خَد سا جْت اسائِ ثْتشیي سشٍیس پبیذاس ثنبس گشفتِ ٍ سٍی توبهی
سشٍیس ّب حذامثش استبًذاسد میفیت سا سػبیت هی ًوبیذ.

تَجِ :ثذیْی است ضشمت “سبیت سبص” هی تَاًذ دس ّش صهبى دس هتي ایي قَاًیي دس جْت ثْجَد
خذهت سسبًی ثِ هطتشیبى خَد ٍ جلَ گیشی اص سَ استفبدُ احتوبلی تغییش ایجبد ًوبیذ .هشاجؼِ هذاٍم ثِ ایي
هتي ،هَجت اعالع ضوب اص آخشیي تغییشات آى خَاّذ ضذ .دسخَاست ّونبسی جذیذ یب اداهِ ّونبسی ثِ
هٌضلِ هغبلؼِ ٍ تبییذ توبهی ثٌذ ّبی ایي قشاسداد تَسظ هطتشی هی ثبضذ.

