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شرایط و قوانین استفاده از سایت هنرگستران دات کام.
 .1طبیت ٌُزگظتزاى یک طبیت آگِی رایگبى در سهیٌَ خزیذ ّ فزّع آحبر ّ خذهبت ٌُزی هیجبػذ.
 .2طبیت ثَ آدرص  shop.honargostaran.comهحلی ثزای حجت آگِی خزیذ ّ فزّع کبال اطت ّ
ثَ ُویي ػلت ًبم آى (فزّػگبٍ ػوب) ًبم ًِبدٍ ػذٍ .کبالُبی خزیذاری ّ فزّختَ ػذٍ در ایي
طبیت هتؼلق ثَ هبلک طبیت ٌُزگظتزاى ًیظت ّ اًتفبػی اس آى ًذارد ّ فقظ هحل حجت آگِی
ُبی فزّػٌذگبى ّ خزیذاراى اطت.
 .3اطتفبدٍ اس طبیت ثَ ػٌْاى ثیٌٌذٍ یب آگِی دٌُذٍ ثَ هؼٌی قجْل ػزایظ سیز اطت.
 .4کبرثزاى طبیت ثزای هؼبُذٍ ّ یب آگِی دادى هْظف ُظتٌذ راٌُوبی طبیت ّ ػزایظ ّ قْاًیي
طبیت را هطبلؼَ فزهبیٌذ ّ طبیت ٌُزگظتزاى هظئْلیتی درثبرٍ اػتجبُبت ًبػی اس ػذم هطبلؼَ
راٌُوب ّ قْاًیي طبیت ًذارد.
 .5طبیت ٌُزگظتزاى تبثغ قْاًیي ثیي الوللی ّ قْاًیي کؼْر ایزاى اطت .هزاجؼیي ،ثبسدیذکٌٌذگبى ّ
آگِی دٌُذٍ ُب ثبیذ قْاًیي جِبًی ّ قْاًیي کؼْر ایزاى را رػبیت کٌٌذ.
 .6تُْیي  ،فحبػی ّ ػذم رػبیت ػئًْبت اخالقی در طبیت هوٌْع اطت ّ اکبًت ّ آگِی هتخلفیي
هظذّد خْاُذ ػذ ّ چٌبًچَ ّجِی پزداخت ػذٍ ثبػذ هظتزد ًخْاُذ ػذ ّ ٌُزگظتزاى هجبس
اطت ػوبرٍ تلفي یب ایویل فزد خبطی را در لیظت طیبٍ ثَ ػٌْاى خبطی ثَ دیگزاى ًوبیغ دُذ.
 .7حجت ُز ًْع آگِی ّ خجزپزاکٌی طیبطی ،اجتوبػی یب هذُجی کَ جٌجَ تجبری ًذاػتَ ثبػذ در
ایي طبیت هوٌْع اطت.
 .8فؼبلیت اطپن در طبیت هوٌْع اطت.
ُ .9ز کبرثز ثبیذ آگِی خْد را در ػبخَ ّ ثخغ هزثْط ثَ هْضْع آگِی حجت ًوبیذ در غیز ایي ؿْرت
ٌُزگظتزاى هجبس ثَ حذف آگِی خْاُذ ثْد.
 .10طبیت ٌُزگظتزاى آگِی ُب را ثزرطی ّ هجبس ثَ ػذم تبییذ ّ ًوبیغ آگِی ُب خْاُذ ثْد.
 .11تلفي ّ ایویل افزادی کَ قْاًیي طبیت را رػبیت ًکٌٌذ ،در طبیت هظذّد خْاُذ ػذ.
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 .12اگز ػخـی آگِی حجت کٌذ ّ در آگِی ػوبرٍ تلفي یب آدرص ػخـی حبلج را ثذُذ طبیت
ٌُزگظتزاى هجبس اطت ػوبرٍ تلفي ّ هؼخـبت آى فزد را در اختیبر ػخؾ حبلج قزار دُذ.
 .13ػوبرٍ تلفٌی کَ ثب آى حجت ًبم هی کٌیذ در آگِی در هؼزف دیذ ُوگبى قزار خْاُذ گزفت.
 .14طبیت ٌُزگظتزاى ؿحت ادػبی ُیچ یک اس آگِی ُب ّ ثٌزُبی تجلیغبتی را تبییذ ًویکٌذ.
 .15اؿْالُ ،یچ طبیت ّ رطبًَ ای ؿحت ادػبی آگِی ُبئی کَ هٌتؼز هیکٌذ را تبییذ ًویکٌذ.
 .16طبیت ٌُزگظتزاى هحلی ثزای آگِی فزّػٌذگبى کبال ّ خذهبت اطت ّ ػزاکتی در کبالی خزیذ ّ
فزّختَ ػذٍ ًذارد ّ فقظ هحلی ثزای آگِی اطت؛ هخل ًیبسهٌذیِبی رّسًبهَ ُوؼِزی کَ فقظ
هحلی ثزای آگِی اطت .هظئْلیت ثب آگِی دٌُذٍ اطت ّ هظئْلیتی ثب ٌُزگظتزاى ًیظت.
 .17آحبر ّ کبالُبی ٌُزی در ػکض هوکي اطت جذاة تز ّ قؼٌگ تز اس حبلت ّاقؼی جلٍْ کٌذ ،لذا اگز
حضْری کبال را ًجیٌیذ ّ ثب پیک ّ پظت ثخزیذ ثؼذ اس تحْیل هوکي اطت اًتظبر ػوب را ثزآّردٍ ًکٌذ
لذا ُؼذار هیذُین حتوب کبال را حضْری پض اس هؼبُذٍ ّ ثزرطی ؿحت کبال خزیذاری کٌیذ.
 .18طبیت ٌُزگظتزاى اس اطتفبدٍ کٌٌذگبى طبیت هی خْاُذ اس پزداخت پْل ثَ اػخبؽ ًبػٌبص ّ
غیز هؼتجز قجل اس تحْیل ّ ثزرطی کبال خْدداری کٌٌذ ّ هظئْلیتی ثب ٌُزگظتزاى ًیظت.
 .19طبیت ٌُزگظتزاى اس اطتفبدٍ کٌٌذگبى طبیت هیخْاُذ قجل اس هزاجؼَ ثَ هحل ػخؾ آگِی
دٌُذٍ خبًْادٍ خْد را هطلغ ّ ثب ُوزاٍ ثًْذ ّ هظئْلیتی ثب ٌُزگظتزاى ًیظت.
 .20چٌبًچَ ثز احز حْادث غیز هتزقجَ ًظیز طیل ،سلشلَ ّ جٌگ ّ ...فؼبلیت طبیت هختل گزدد ّجَ
گزفتَ ػذٍ ثزای آگِی هظتزد ًخْاُذ ػذ.
 .21طبیت ٌُزگظتزاى هجبس اطت ػوبرٍ تلفي ُبی کبرثزاى طبیت را ،جِت ارطبل تجلیغبت ثَ آى
ػوبرٍ اطتفبدٍ ًوبیذ یب آى را ثب دریبفت پْل یب رایگبى ثزای ػزضَ اس طزیق داًلْد ّ طبیز رّػِب در
اختیبر هتقبضیبى ّ فزّػٌذگبى ثبًک اطالػبتی تلفي قزاردُذ.
 .22طبیت ٌُزگظتزاى هجبس اطت آدرص ایویلِبی کبرثزاى طبیت را جِت ارطبل تجلیغبت ثَ آى ایویل
اطتفبدٍ ًوبیذ یب آى را ثب دریبفت پْل یب رایگبى ثزای ػزضَ اس طزیق داًلْد ّ طبیز رّػِب در اختیبر
هتقبضیبى ّ فزّػٌذگبى ثبًک اطالػبتی ایویل قزاردُذ.
 .23طبیت ٌُزگظتزاى هجبس اطت ػکظِبی آپلْد ػذٍ را حذف یب آگِی ثب ػکض ًبهٌبطت را حذف
ًوبیذ.
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 .24اطتفبدٍ اثشاری اس تـبّیز اػخبؽ در آگِی ،درد ثیوْرد ػکض ؿْرت اػخبؽ یب اطتفبدٍ اس
ػکض کْدکبى ثزای هؼزفی کبال ّ خذهبتی کَ هخبطت آى کْدکبى ًیظتٌذ ،هوٌْع اطت.
 .25آگِی هٌتؼز ػذٍ ثَ هذت یک هبٍ ثز رّی طبیت ٌُزگظتزاى ثبقی هیهبًذ ّ در ؿْرت ػذم
توذیذ ،آگِی هٌقضی ػذٍ ّ هوکي اطت در ؿْرت لشّم اس رّی طبیت ٌُزگظتزاى پبک ػْد.
ّلی چٌبًچَ آگِی حذف ًؼذ ،خْد آگِی دٌُذٍ هْظف ثَ حذف آگِی اطت ّ هظئْلیتی ثب
ٌُزگظتزاى ًیظت.
 .26آگِی ّیژٍ ثَ ؿْرت هؼخؾ قجل اس آگِی ُبی هؼوْلی ًوبیغ دادٍ هیؼْد ّ ثب پزداخت پْل ثَ
هذت  7رّس ًوبیغ دادٍ خْاُذ ػذ.
 .27ثَ ػٌْاى تخفیف طبیت ٌُزگظتزاى هیتْاًذ هذت ًوبیغ آگِی رایگبى ّ آگِی ّیژٍ را افشایغ
دُذ .هخال  3هبٍ ًوبیغ رایگبى ّ یک هبٍ ًوبیغ ّیژٍ.

Page 3 of 3

