«موافقتنامه خرید و استفاده از دوره »FML

توجه :دریافت رمز عبور ( ،)Passwordبه منزله آگاهی و پذیرش کلیه شروط و مفاد این موافقتنامه است ،فلذا خواهشمند
است به دقت آن را مطالعه فرمایید .پس از دریافت رمزعبور به هیچوجه ادعای جهل به مفاد این موافقتنامه از طرف
کاربر مسموع نخواهد بود .کاربر میتواند قبل از دریافت رمزعبور ،انصراف خود را از خرید اعالم نموده و مبلغ پرداختی
را مسترد نماید.

مقدمه:
نظر به اینکه:
 -1آکادمی پیتی ارائه دهنده محتوا و خدمات آموزشی در زمینه سرمایهگذاری و بورس میباشد و دورههای آموزشی
خود را از طریق سایت به کاربران عرضه مینماید،
 -2کاربران سایت جهت بهرهمندی از خدمات و محتواهای آموزشی ارائه شده در سایت مبادرت به ثبتنام و خرید
دورههای عرضه شده مینمایند،
آکادمی و کاربر ،در جهت تعیین و تنظیم دقیق و روشن حقوق و تعهدات خود ،اقدام به انعقاد موافقت نامه حاضر مینمایند.
این موافقتنامه ،بیانگر حقوق و تعهدات آکادمی در مقابل کاربران و مشخصکننده حقوق و تعهدات کاربران در برابر آکادمی
میباشد.
دریافت رمز عبور توسط کاربر به منزله امضاء و انعقاد موافقت نامه حاضر است.

ماده -1طرفین موافقتنامه:
موافقتنامه حاضر (منبعد :موافقتنامه) فیمابین:
-1-1
-1-2

جناب آقای علی میرزائی به شماره ملی  0015434915نام پدر حسین به نشانی تبریز یاغچیان فلکه فردوس
روبروی بانک پارسیان شماره تلفن  04142427135که منبعد در این قرارداد مختصرا ً آکادمی نامیده میشود؛
هر شخص حقیقی یا حقوقی که مبادرت به استفاده از خدمات ارائه شده در سایت آکادمی به نشانی www.protc.ir
مینماید و دورههای آموزشی ارائه شده در سایت را خریداری مینماید ،که منبعد در این قرارداد مختصراً کاربر
(کاربران) نامیده میشود؛
به شرح مواد آتی منعقد میگردد:

ماده  -2تعاریف:
 -1-2سایت :منظور از سایت ،تارنمای (وبسایت) متعلق به آکادمی به نشانی  www.protc.irمیباشد که خدمات و دورهها
در بستر آن به کاربران ارائه شده است.
 -2-2کاربر :به هر شخص حقیقی یا حقوقی اطالق میگردد که از خدمات و دورههای آموزشی آکادمی استفاده میکند.
 :FML -3-2منظور دوره  Forex Master Levelsاست که توسط آکادمی ترجمه و به کاربران ارائه شده است.
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ماده  -3موضوع موافقتنامه:
موضوع موافقتنامه عبارت است از تعیین چارچوب حقوقی روابط آکادمی با کاربر و همچنین تعیین دقیق حقوق و تعهدات
کاربران و آکادمی در قبال یکدیگر.

ماده  -4مدت اعتبار موافقتنامه:
 -1-4موافقتنامه حاضر از زمان خرید دوره و دریافت پسورد تا زمانی که به موجب مقررات پیش بینی شده فسخ گردد،
معتبر و الزماالجرا قلمداد میشود.
 -2-4تعهدات و الزامات مربوط به محرمانگی اطالعات و دادهها و تعهد به رعایت حقوق مالکیت مادی و فکری طرفین
مقید به زمان نبوده و طرفها متعهد به ایفای تعهدات خود بدون قید زمان میباشند.
 -3-4آکادمی حق دارد در صورت صالحدید در هر زمان ،قرارداد حاضر را بدون نیاز به اخذ رضایت کاربر فسخ نماید.

ماده  -5تعهدات کاربر:
 -1-5کاربر متعهد است فرم مربوط به خرید دوره و اطالعات شخصی را به طور کامل و دقیق تکمیل نماید .کاربر صحت
اطالعات درج شده را تضمین مینماید.
 -2-5کاربر متعهد است حداکثر ظرف مدت یک ماه از خرید دوره ،تمرینهای مربوطه را به طور کامل انجام داده و برای
پشتیبان آموزشی ارسال نماید .در غیر این صورت مدرک یا گواهینامه دوره به وی تعلق نمیگیرد.
 -3-5کاربر متعهد است صرفا ً از ویدئوها،اندیکاتورها و توضیحات ارائه شده از سوی آکادمی استفاده نماید .در غیر این
صورت ،کلیه پیامدهای احتمالی بر عهده کاربر خواهد بود.

ماده -6تعهدات و مسئولیت آکادمی:
 -1-6آکادمی موظف است تمهیدات و شرایطی فراهم کند که کاربر بالفاصله پس از خرید دوره ،امکان دسترسی کامل به
محتوای دوره را داشته باشد.
 -2-6آکادمی متعهد است در پایان دوره ،مبادرت به ارائه یک مدرک پایان دورهای معتبر از آکادمی  MPTبه کاربر نماید.
شایان ذکر است صدور مدرک پایان دوره منوط به انجام تعهد مقرر شده در بند  2ماده  5و تأیید آکادمی میباشد.
 -3-6آکادمی متعهد است اندیکاتورهای مرتبط با دوره خریداری شده را با آخرین آپدیتها در اختیار کاربر قرار دهد .کلیه
اندیکاتورهای ارائه شده با لیسانس (مجوز بهرهبرداری) بوده و صرفا ً قابل استفاده بر روی یک سیستم میباشد.
تبصره :چنانچه پشتیبان آکادمی تأیید نماید که اندیکاتور مربوطه ،بر روی سیستم کاربر به درستی اجرا نمیشود،
آکادمی برای سیستم دیگری که کاربر اعالم مینماید ،لیسانس (مجوز بهرهبرداری) جدید صادر میکند.
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 -4-6آکادمی موظف است مطابق اوصاف بیان شده در ماده  10مبادرت به فراهم نمودن پشتیبانی آموزشی برای کاربر
نماید.
 -5-6آکادمی متعهد است به محض دریافت هرگونه آپدیت ( )Updateدر رابطه با استراتژی  ،FMLآن را به صورت
رایگان در اختیار کاربر قرار دهد.
 -7-6آکادمی جز در رابطه با صحت و فقدان عیب و ایراد محتوای دوره شامل فیلمها ،اندیکاتورها و نرمافزارها ،فاقد
هرگونه مسئولیت و تعهدی میباشد.

ماده -7تأکیدات آکادمی:
 -1-7با وجود آنکه آکادمی سعی در فراهم نمودن بهترین و معتبرترین محتواهای آموزشی برای کاربران دارد ،ولیکن صحت
و سقم کاربرد محتوای ارائه شده در شرایط متفاوت را تضمین نکرده و همچنین بهدالیل متعددی نظیر نوسانات غیرطبیعی
بازار ،پررسیک بودن بازارهای مالی ،تقصیر یا عدم دقت کافی کاربر در بهکارگیری و پیادهسازی آموزشها و استراتژیها،
آکادمی به هیچعنوان موارد ذیل را تضمین نخواهد کرد:
 -1-1-7تحصیل سود یا درآمد در نتیجه آموزشها؛
 -2-1-7عدم ایراد ضرر و زیان به سرمایه کاربر با بکارگیری آموزشها.
بنابراین تعهد آکادمی صرفا ً محدود به ترجمه و ارائه محتواهای آموزشی ارائه شده در سایت است و هیچگونه مسئولیت یا
تعهدی در قبال سود و زیان احتمالی کاربران نخواهد داشت.
 -2-7برای تجربه نمودن بیشترین کارآیی ،بازدهی و اجتناب حداکثری از ایراد ضرر و زیان ،آکادمی مؤکداً موارد ذیل را
خدمت کاربر توصیه مینماید:
 -1-2-7کاربر میبایست پس از خرید دوره ،حداقل به مدت دو هفته فیلمهای آموزشی را با دقت و تمرکز کافی
تماشا کند و سپس مبادرت به تریدینگ ( )Tradingنماید.
 -2-2-7کاربر پس از اتمام دوره آموزشی و تماشای کامل ویدئوها ،میبایست حداقل به مدت دو هفته به صورت
مجازی و به حالت دمو ( )Demoمبادرت به ترید ( )Tradeنماید تا بصورت کامل اشکاالت و ابهامات وی رفع
گردد.
 -3-2-7کاربر باید در زمان ترید ( )Tradeزنده ( )Liveبا استراتژی  FMLمدیریت سرمایه گفتهشده طبق آموزش
را انجام دهد.
« -3-7ربات سیگنالدهی کمکی» صرفا ً به مدت  2ماه به صورت رایگان در اختیار کاربر قرار دارد .پس از منقضی شدن
مدت مذکور ،استفاده و عضویت در «ربات» منوط به پرداخت هزینه اشتراک تعیینشده توسط آکادمی است.

ماده  -8خرید دوره:
 -1-8صرفا ً کاربرانی مجاز به خرید دوره میباشند که حداقل واجد  18سال سن باشند و اهلیت الزم جهت انعقاد قرارداد را
داشته باشند .افراد زیر  18سال ،جز با رضایت ولی یا قیم خود ،امکان خرید دوره را نخواهند داشت.
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 -2-8کاربر تضمین مینماید که کلیه اطالعات ثبت شده از جانب وی از جمله آدرس ایمیل و شماره تلفن همراه به درستی
درج گردیده است .در صورت نادرست بودن اطالعات درج شده ،آکادمی فاقد هرگونه مسئولیت بوده و کلیه پیامدها برعهده
کاربر میباشد.
 -3-8با توجه به ثبت سیستمی سفارش ،به هیچ عنوان امکان صدور فاکتور مجدد یا تغییر مشخصات آن از جمله تغییر
فاکتوری که به نام شخص حقیقی صادر شده ،به نام شخص حقوقی وجود ندارد.
 -4-8تمامی فایلهای ارائه شده در کمال صحت و بدون عیب و ایراد در خدمت کاربر قرار داده میشود.
 -5-8وجه پرداختی جهت خرید دوره ،پس از دریافت رمزعبور ( )Passwordتحت هیچشرایطی به کاربر مسترد نخواهد
شد .تنها استثناء موجود ،احراز وجود ایراد در فیلمهای آموزشی و نرمافزارها از سوی کارشناسان فنی آکادمی میباشد.
ایراد مذکور باید به نحوی باشد که عمالً استفاده از دوره را برای کاربر غیرممکن سازد .استرداد وجه در این فرض ،صرفا ً
زمانی ممکن است که امکان رفع ایراد مذکور ظرف یک هفته کاری وجود نداشته باشد.
 -6-8هنگام خرید دوره به ثبت کامل و دقیق نام و نامخانوادگی دقت گردد زیرا مدرک پایاندوره فقط به نام خریدار قابل
صدور است.

ماده  -9پرداخت وجه دورهها:
 -1-9قیمت (ثمن) هر دوره ،به تفکیک در سایت آکادمی قابل مشاهده میباشد.
 -2-9قیمت دوره توسط کاربر ،از طریق درگاه پرداختهای رسمی مورد تأیید کشور (شاپرک) به حساب آکادمی پرداخت
خواهد شد.
 -3-9ارائه رمزعبور ( )Passwordاز سوی آکادمی به کاربر ،به منزله اتمام فرآیند پرداخت و خرید دوره و قبولی تمامی
مفاد این قرارداد میباشد.
ماده  -10پشتیبانی دورهها:
 -1-10وفق بند  4ماده  6موافقتنامه حاضر ،آکادمی مکلف به ارائه پشتیبانی به کاربران و خریداران دورهها میباشد.
 -2-10پشتیبانی صرفا ً شامل موارد ذیل خواهد شد:
 -1-2-10پاسخگویی کامل به سواالت آموزشی و ماهوی کاربران در رابطه با دوره خریداری شده و رفع ابهامات
محتوایی؛
 -2-2-10رفع مشکالت کاربران در نصب اندیکاتورها و رفع ایرادات احتمالی؛
 -3-10مدت پشتیبانی ،از تاریخ خرید دوره آغاز و تا  3ماه پس از آن ادامه خواهد داشت .آکادمی پس از مدت زمان مذکور،
هیچگونه تعهد و الزامی جهت پاسخگویی به سواالت و رفع ایرادات احتمالی کاربران نخواهد داشت.
 -4-10در راستای اطمینانخاطر بیشتر کاربران ،پشتیبانی دوره از چند طریق و به شرح ذیل صورت میگیرد:
•
•
•
•
•

پشتیبانی تلفنی
پشتیبانی با AnyDesk
پشتیبانی از طریق واتساپ ()WhatsApp
پشتیبانی از طریق تلگرام ()Telegram
پشتیبانی از طریق چت آنالین وبسایت
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ماده  -11ارتباطات و مکاتبات:
 -1-11کاربر اظهار دارد که ایمیل و شماره تلفن ثبت شده در سایت ،ایمیل و شماره تلفن واقعی و رسمی وی بوده است .فلذا
ارسال کلیه پیامها و اطالعات به ایمیل یا شماره تلفن مذکور ،ابالغ شده قلمداد میگردد و ادعای عدم دریافت آن از سوی
کاربر مسموع نخواهد بود.
 -2-11تنها ایمیل معتبر و شماره تلفنهای مورد تأیید آکادمی ،ایمیل و شمارههای مندرج در سایت میباشد .بنابراین آکادمی
در قبال پیامها و اطالعات ارسالی از سایر ایمیلها یا شمارههای تلفن هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.

ماده  -12مالکیت فکری:
 -1-12مالکیت فکری کلیه محتوای موجود در سایت آکادمی و دورههای ارائه شده ،از جمله و نه محدود به :متن ،گرافیک،
آرم ،آیکون ،تصاویر ،موارد قابل دانلود و کپی ،دادهها ،فیلمهای آموزشی ،ترجمه ،اندیکاتورها و نرمافزارهایی که در اختیار
کاربران قرار داده شده است  ،به طور کامل در مالکیت انحصاری آکادمی بوده و تنها آکادمی حق انتشار آنها را دارد.
خریداری دورهها هیچگونه حق معنوی یا مادی نسبت به موارد اخیرالذکر برای کاربران به وجود نخواهد آورد.
 -2-12کاربر با خرید دوره ،دانشجوی آکادمی شناخته شده و حق انتفاع و استفاده شخصی از محتواها و نرمافزارهای ارائه
شده را تحصیل میکند .محتوای دوره تنها برای استفاده دانشجویان دوره است ،فلذا دانشجو حق بازنشر محتوای دوره اعم
از ویدئوها ،پروژهها و غیره را در هیچ قالب و کانالی نخواهد داشت.
 -3-12کاربر متعهد است با تمام توان در حفظ محتواها ،اندیکاتورها و نرمافزارهای دوره بکوشد و تحت هیچعنوانی حق
ندارد محتوا ،اندیکاتورها یا نرمافزارهای دوره را ولو به صورت جزوه یا صدا در اختیار اشخاص ثالث قراردهد و
بدینواسطه سبب نقض حقوق مالکیت فکری آکادمی شود .کاربر مکلف است در حفظ رمزعبور خود نهایت سعی و تالش
را مبذول دارد.
 -4-12در صورت نقض تعهد این ماده ،کاربر مکلف به جبران کلیه خسارت وارده به آکادمی میباشد .مبلغ خسارت توسط
کارشناسی رسمی دادگستری تعیین خواهد شد.
ماده  -13تغییر شرایط و قوانین:
 -1-13آکادمی مجاز است در هر زمان و بدون هیچ پیششرط خاصی ،مبادرت به تغییر مفاد ،شرایط و قوانین حاضر نماید.
 -2-13شرایط و قوانین جدید ،از همانروز اعمال تغییرات الزماالجرا خواهد بود و ادعای جهل به آن از سوی کاربران
مسموع نیست .این وظیفه کاربر است که از جدیدترین شرایط و قوانین آکادمی کسب اطالع نماید.
 -3-13چنانچه هر یک از بندهای این موافقتنامه باطل اعالم گردد ،بطالن مذکور هیچگونه تاثیری بر اعتبار سایر بندها
نخواهد داشت.
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ماده -14قانون حاکم:
قانون قابل اعمال بر موافقتنامه (شرایط و قوانین) حاضر و تفسیر آن ،کلیه قوانین و مقررات دولت جمهوری اسالمی ایران
و عرف تجاری حوزه مربوطه میباشد.

ماده  -15محرمانگی و عدم افشاء اطالعات محرمانه:
 -1-15اطالعات محرمانه کاربران نزد آکادمی امانت بوده و آکادمی مکلف است کلیه تمهیدات و اقدامات الزم را جهت
صیانت از حریم خصوصی و اطالعات کاربران بهکار بگیرد.
 -2-15کلیه اطالعاتی که از طرف آکادمی در اختیار کاربران قرار میگیرد از جمله محتواهای آموزشی دوره ،فیلمها،
عکسها ،اندیکاتورها و نرمافزارها همگی اطالعات محرمانه تلقی شده و کاربر تحت هیچ شرایطی نباید این موارد را نزد
اشخاص ثالث افشاء نماید.

ماده  -16مرجع حل و فصل اختالفات:
در صورت نقض هر یک از تعهدات فوق از سوی کاربر ،آکادمی حق پیگیری و شکایت قانونی در مراجع قضایی جمهوری
اسالمی ایران را خواهد داشت.

ماده  -17قوه قاهره:
تمامی شرایط و قوانین مندرجه ،در شرایط عادی قابل اجرا است و در صورت وقوع هر یک از موارد قوه قهریه ،از جمله
قطعی طوالنیمدت اینترنت ،قطعی طوالنیمدت برق ،سیل ،زلزله ،وضع تحریمهای جدید و سایر وقایع طبیعی و انسانی
غیرقابل پیشبینی و غیرقابل دفع ،آکادمی از کلیه تعهدات و مسئولیتهایی که تحتالشعاع آن واقعه قرار میگیرند معاف
میگردد.
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