 انتشار محتوا درآساموز تابع قوانین جمهوری اسالمی ایران می باشدو هرگونه محتوایی
که مغایرت با قوانین و موازین جمهوری اسالالالالمی ایران باشالالالد کد کاربری و محتوا
حذف می گردد .
 به منظور حفظ حریم شخصی کاربران کلیه اطالعات شخصی و حقوقی آنها در سرور
امن آساموز نگهداری شده و در اختیار شخص دیگری قرارنمی گیرد شایان ذکراست
پس از عضالالویت موالالتونیت نگهداری از نار کاربری و رمرع ور و کلیه عملیات انجار
شده در اپلیکیشن توسط آن نار کاربری به عهده کاربر می باشد .
 کلیه ی دوره های ث ت شده تو سط مدرس پس از تأئید ناظر در اپلیکی شن قرار خواهد
گرفت .
 در صورت تأئید دوره ،آ ساموزهیچگونه تغییری در محتوای دوره مانند ویدیو ،صدا و
کیفیت نخواهد داد و فایل آموزشی داخل اپلیکیشن بارگراری میشود.
 کلیه عالئم تجاری استفاده شده در آساموزفقط با کوب اجازه مکتوب می تواند مورد
اسالالالتفاده قرار گیرد .تمار عالئم تجاری ،نار های تجاری و اسالالالامی ،تحت مانکیت
صاح ان مربوطه قرار دارند .
 م وتونیت هرگونه ا شکال در تونید محتوای دوره و رفع آن برعهده مدرس می با شد و
آساموز هیچگونه موتونیتی در این زمینه ندارد .

 تنها محتوایی در آساموز منتشر می گردد که مطابق با قوانین باشد .
 تصفیه حواب با مدرسین حداکثر تا  72ساعت انجار خواهد پذیرفت .
 در صورتی که مدرس بخواهد تخفیفی در بین دوره درحال انجار  ،نحاظ نماید بایوتی
میران تخفیف به آساموز اعالر گردد و درصورت تأئید اعمال می گردد .
 تمار گرینه های موجود درفرر ث ت نار دوره باید بصالالالورت کامل توسالالالط مدرس پر
گردد در غیر اینصورت محتوای دوره منتشر نمی گردد .
 امکان بهروزرسانی دوره ها توسط مدرس درآساموز در نظر گرفته شده است  .و امکان
فروش مجدد دوره آپدیت شده برای مدرس امکان پذیر نیوت .
 هرگونه تغییری در طول دوره توسالالط مدرس در محتوای آموزشالالی انجار پذیرد شالالامل
افرایش قیمت نخواهد بود .
 هرگونه ت لیغات توسالالالط مدرس (بجر واترمارک ،نوگو خود مدرس) در محتوای دوره ها ممنوع
می باشالالد  .در صالالورت مشالالاهده هرگونه ت لیغات در محتوای دوره ها ( ویدیویی ،صالالوتی،

واترمارک ،نوگو ،کپ شن وزیرنویس) ،محتوای دوره جهت ا صالح به مدرس عودت داده خواهد
شد و محتوای دوره تا زمان رفع مشکل ،از دسترس عمور خارج خواهد شد.

 محتوای دوره های منتشالالر شالالده در آسالالاموز کدگراری می گردد و قابل رهگیری می
باشد چنانچه محتوای دوره ها خارج از سیوتم آساموز منتشر گردد  ،آساموز هیچگونه
موتونیتی در ق ال آن ندارد .

