
 تاریخ :                                                                                                      

 شماره :                                                                                                      
 

 

  " واحد انفورماتیک و کامپیوتر "                                          

 گروه شرکتهای یکتای ایرانیان
 

 (( بار گذاری محتوا درخواست)) فرم  

 " قوانین بارگذاری و تعهد نامه " 
 

 مشخصات در خواست کننده: 
 

 ................................................................................................ نام خانوادگی :                   ................................................................................................. نام:

 ................................................................................................... شماره تلفن :             .............................................................................................آدرس:

 ...................................................................................... نام برنامه یا محتوا :                  ............................................................................................ یمیل :ا
 

 

 

                            لایر......................................................................................                                                                                                                                              :تک قطعه یا تک آهنگ 

 لایر.......................................................................................                                                                                                                                                              :کنسرتهای زنده

                        لایر.......................................................................................                                                                                                                          ) نما آهنگ ( کلیپ:

 لایر.......................................................................................                                                                                                                                های موسیقی آرشیوی:کنسرت 

 لایر.......................................................................................                                                                                                                                                               :موسیقی  آلبوم

 لایر.......................................................................................                                                                                                                                                                    :تیزر نمایش 
 

 

 
 

               ............................................................................................... برنامه آرشیوی: ...............................................................                ............... آگهی تبلیغاتی:

 ..............................................................................................موسیقی: کنسرت              ............................................................................................. کلیپ:

 .....................................................................................................واحد پخش :               ...............................................................................زمان محتوا : 

  ............................................................................ برنامه تولیدی:کارگردان :               ..................................................................................تهیه کننده : 

 .................                                 .............................................................................. :  شماره مجوز              ................................................................................ مجوز ارشاد:

 .................................................................................................. سرمایه گذار :   .......                ............................................................ مدارک ضمیمه شده:

 

 

  اینجانب متعهد می گردم کلیه موارد فوق را رعایت کرده و در صورت مغایرت خود مسئولیت را بعهده گیرم . -
 

 با شئونات اخالقی مغایرت نداشته باشد .       -2                                                        دهنده نباشد .دلخراش و آزار  -1
 

  نداشتن موزیک غیر مجاز .       -4نسبت به مقامات سیاسی اهانت آمیز نباشد .                                        -3
 

 عدم تمسخر یک شهروند .      -6سیاسی .                                                    عدم ایجاد تنش و التهاب  -5
 

 نسبت به اقلیتهای قومی و مذهبی اهانت آمیز نباشد .  -7
 

موسیقی ایرانیان مصداق  مجلس شورای اسالمی و با عنایت به اینکه سایت اینترنتی 17/10/1382قانون تجارت الکترونیک مصوب  74)) با استناد به ماده  -

هر گونه محتوی بستر مبادالت الکترونیکی صوتی و تصویری است ، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر ، اجرا و توزیع و یا 

 خالف قوانین کشور ایران بر عهده تقاضا دهنده می باشد (( .

 حقوق ویدیو به سایت  ایرانیان منتقل می شود بنابر این سایت نسبت انواع انتشار ، حذف اختیار تام دارد.(())پس از بارگذاری ویدیو در سایت کلیه  -

ایرانیان تابع کلیه قوانین موضوعه کشور به خصوص قانون تجارت الکترونیک است لذا نقض هر رفتاری که متضمن نقض هر یک از آرتیمو ))رسانه اینترنتی  -

متقاضی تکثیر اثر باید شخصا با ارائه اصل پروانه انتشار یا مجوز تکثیری که به نام متقاضی می  جرمانه تلقی میگردد و قابل پیگیری است.((قوانین کشور باشد م

 باشد به واحد یا مرکز مراجعه نموده و پس از احراز هویت توسط واحد  ، فرم ذیل اعالم وصول را شخصاً مهر و امضا کند.

، شرکت ها و یا موسسات تهیه ، تولید و تکثیر آثار صوتی ، اعم از آهنگساز، تنظیم کننده، خواننده، شاعر، نوازندگان  حقوق کلیه عوامل ذیربط  )تعهد می نمایم  -

هنرمندان و قانون  قانون حمایت از حقوق مؤلفین، مصنفین و ( پرداخت گردیده است و همچنین تعهد می نمایم کلیه قوانین )اشخاص حقیقی ، حقوقی و سایرین 

، عواقب برخورد قانونی  تخلفترجمه و تکثیر کتب و آثار صوتی(، آئین نامه ها، دستورالعمل ها و بخش نامه های مربوطه را رعایت نموده و در صورت هرگونه 

 را می پذیرم و در مقابل هرگونه ادعا از سوی افاد حقیقی و حقوقی ، پاسخگو خواهم بود .

 محتوای فوق را به هیچگونه از سایتها و شبکات غیر مجاز تحویل ندهند . متعهد می شوند -

 شخص متعهد شونده هرگونه شکایتی در مورد محتوا خود ، بصورت شخصی جوابگو خواهد بود .  -

 " تعهد نامه "

 .....................................................................................................به آدرس ........................................... کد ملی..... ............................ نام پدر................................................ اینجانب

                                          کلیه قوانین را رعایت نموده و هرگونه مشکل از عدم رعایت قوانین را خود بعهده می گیرم .                                          
 

 نام و نام خانوادگی تعهد دهنده                                                                                                                                                                                      

 امضا                                                                                                                          
 

 : هزینه بارگذاری

 مشخصات محتوا :

 تعهدات درخواست کننده :


