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 اوًاع وماد اعتماد الکتزيویکی 1

 ،ٌي گشديذُ است. ليىي دس حبل حبضرش ثي پيص ستبسُ 5ّبي ايٌتشًتي ثش اسبس  فشايٌذ افغبي ًوبد افتوبد الىتشًٍيىي ثِ وست ٍ وبس

 .ضَد اوثش دٍ ستبسُ افغب هي ًوبد افتوبد ثب حذ 

ثب تىويل هذل ستجِ ثٌذي وست ٍ وبسّبي ايٌتشًتي ٍ پيبدُ سبصي آى، ًوبد افتوبد الىتشًٍيىي ثب ثيص اص دٍ ستبسُ ًيرض ثرِ وسرت ٍ    

 وبسّبي ايٌتشًتي افغب خَاّذ گشديذ.

ست ٍ وبسّبي ايٌتشًتي دس پشتبل ًوبد، اسصيبثي صالحيت ايطبى ثشاي اخز ًوبد افتوبد الىتشًٍيىي آغربص هري   پس اص ثجت دسخَاست و

 ضَد:

 

 ثثت درخًاست وماد اعتماد الکتزيویکی 2

 هشاجقِ ثِ پشتبل ًوبد 

 ثجت آدسس داهٌِ ٍة سبيت وست ٍوبس ايٌتشًتي 

  الىتشًٍيىي هي ثبيذ فقبل ٍ دس حبل ثْشُ ثشداسي ثبضذ.ٍة سبيت وست ٍ وبس ايٌتشًتي دس ٌّگبم دسخَاست ًوبد افتوبد 

  تىويل فشم ثجت ًبم ٍ ثبسگزاسي تصَيش هذاسن هَسد ًيبص 

 

 مزتثط تا ًَیت مالک کسة ي کار ایىتزوتی ي مدارک اطالعات 2.1

 اشخاص حقیقی متقاضی نماد اعتماد  .1

   ًبم ٍ ًبم خبًَادگي 

 ًبم پذس 

 وذ هلي 

 ِضوبسُ ضٌبسٌبه 

  ضٌبسٌبهِهحل صذٍس 

 آدسس ٍ ضوبسُ توبس ثبثت / ّوشاُ هحل سىًَت 

 اعتماد اشخاص حقوقی متقاضی نماد .2

 ًَؿ ضخصيت حمَلي 

 ًبم ثجتي 

 ضٌبسِ هلي 

 آدسس ٍ ضوبسُ توبس ثبثت / ّوشاُ هحل فقبليت ضشوت 
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 تصَيش سٍصًبهِ سسوي 

 تصَيش اسبسٌبهِ/ پشٍاًِ فقبليت 

 )آگْي تغييشات آدسس )دس صَست ٍجَد 

 دس صَست ٍجَد(ت هذيشُبتغييشات اسبهي افضبي ّيْي آخشيي آگ( 

 

 اطالعات مزتثط تا يب سایت کسة ي کار ایىتزوتی 2.2

 ًبم وست ٍ وبس ايٌتشًتي 

 آدسس داهٌِ وست ٍ وبس ايٌتشًتي 

 )ٍضقيت هله ) تجبسي / اداسي / وبسگبّي / هسىًَي 

 آدسس پست الىتشًٍيىي وست ٍ وبس ايٌتشًتي 

 وست ٍ وبس ايٌتشًتي )آدسس، وذ پستي، ضوبسُ توبس ثبثت، ضوبسُ توبس ّوشاُ( اعالفبت هشتجظ ثب هىبى فقبليت 

 )ِتصَيش هجَص فقبليت )حست ًَؿ فقبليت وست ٍ وبس ٍ وبال ٍ خذهت دس حبل فشض 

 ًَؿ/ اًَاؿ وبال ٍ خذهت دس حبل فشضِ تَسظ وست ٍ وبس ايٌتشًتي 

 

 اعطای وماد اعتماد الکتزيویکی تک ستارٌ 3

 متقاضیان وماد اعتماد الکتزيویکیارسیاتی درخًاست  3.1

 پس اص تىويل پشًٍذُ تَسظ هتمبضي، فشايٌذ اسصيبثي صالحيت وست ٍوبس ايٌتشًتي ثشاي اخز ًوبد افتوبد الىتشًٍيىي آغبص هي گشدد.

 ايي هشحلِ ضبهل دٍ فشايٌذ هجضاست وِ ثِ صَست هَاصي اًجبم هي گيشد.

 ار ایىتزوتیتصدیق آدرس ي شمارٌ تماس محل فعالیت کسة ي ک 3.1.1

اجشاي فشايٌذ تصذيك آدسس ٍ ضوبسُ توبس هحل فقبليت وست ٍ وبس ايٌتشًتي ثِ هجتوـ سّشٍاى ٍاليت داًطگبُ تْشاى )پيوبًىبس 

 عشف لشاسداد هشوض تَسقِ تجبست الىتشًٍيىي( ٍاگزاس ضذُ است.

افالم ضذُ تَسظ هتمبضي دس پشًٍذُ تىويرل  اعالفبت هشتجظ ثب َّيت هبله ٍ هىبى فقبليت وست ٍ وبس ايٌتشًتي )هغبثك هَاسد  .1

 ضذُ ٍي( پس اص اخز هَافمت هتمبضي ًوبد، اص عشيك ٍة سشٍيس دس اختيبس پيوبًىبس لشاس هي گيشد.

 اسسبل هي گشدد. ،ثِ هٌؾَس تصذيك آدسس، پبوتي حبٍي يه وذ ضٌبسِ يىتب، ثِ آدسس افالم ضذُ تَسظ هتمبضي .2

 ًِ پيوبًىبس ثجت ًوبيذ.هتمبضي هي ثبيذ وذ هضثَس سا دس سبهب .3

ثِ هٌؾَس تصذيك ضوبسُ توبس هحل فقبليت وست ٍ وبس ايٌتشًتي، هتمبضي هي ثبيذ ثِ سربهبًِ پيوبًىربس هشاجقرِ ًورَدُ ٍ ورذ       .4

ضٌبسِ يىتبي هٌذسج دس وبستبثل خَد سا ثب ثشلشاسي توبس اص عشيك ّوبى خظ تلفي ثجت ضذُ دس پشًٍذُ خَد،  ثب سبهبًِ توربس  
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الم ًوبيذ. دس صَست ثشلشاي توبس اص عشيك سبيش خغَط ٍ يب فذم افالم صحيح وذ ضٌبسِ يىتب، ضوبسُ توبس وست پيوبًىبس  اف

 ٍ وبس ايٌتشًتي تصذيك ًوي گشدد.

 پس اص تصذيك آدسس ٍ ضوبسُ توبس، هشاتت اص عشيك ٍة سشٍيس اص سبهبًِ پيوبًىبس ثِ سبهبًِ ًوبد اسسبل هي گشدد. .5

  ٍ ضوبسُ توبس هتمبضي تَسظ پيوبًىبس تبييذ ٍ افالم ًگشدد، افغبي ًوبد افتوبد الىتشًٍيىي ثرِ  هبداهي وِ تصذيك آدسس

 وست ٍوبس ايٌتشًتي اهىبى پزيش ًوي ثبضذ.

 هي ثبضٌذ. يه ثبس دس سبل دس اًجبم ايي فشايٌذ، هتمبضيبى هلضم ثِ پشداخت ّضيٌِ پستي  اسسبل پبوت 

 ضذُ است ايي فشايٌذ ّش چْبس هبُ يىجبس تىشاس ضَد. ثش اسبس ثشًبهِ سيضي ّبي صَست گشفتِ، همشس 

 ارسیاتی يب سایت کسة ي کار ایىتزوتی 3.1.2

ٍة سبيت وست ٍوبسّبي ايٌتشًتي اص سِ هٌؾش هَسد اسصيبثي لشاس گشفتِ ٍ ًتيجِ دس لبلت چه ليست الضاهبت ثِ اعالؿ هتمبضي  

 هي سسذ.

 ضِ ضذُ  هحتَاي ٍة سبيت اص حيث هذل وست ٍوبس ٍ وبال ٍ خذهت فش 

 فشايٌذ فشٍش ٍ ثجت سفبسش 

   استبًذاسد صفحبت ٍة سبيت 

 محتًای يب سایت اس حیث مدل کسة يکار ي کاال ي خدمت عزضٍ شدٌ  3.2

وست ٍ وبسّبي ايٌتشًتي دس اًتخبة هذل وبسي ٍ ًيض فشضِ وبال ٍ خذهبت اصعشيك ٍة سبيت خَد، هىلف ثِ سفبيت لَاًيي ٍ 

 ي سٍ، ٍة سبيت وست ٍوبسّبي ايٌتشًتي اص حيث هَاسد صيش هَسد اسصيبثي لشاس هي گيشد:همشسات جبسي وطَس هي ثبضٌذ. اص اي

  ٍ لبًًَوٌذي هذل وست ٍ وبس ٍ تغبثك فشايٌذّبي وبسي افن اص سٍش ّبي فشٍش ٍ ثبصاسيبثي افوبل ضذُ تَسظ وست

  .وبسّبي ايٌتشًتي ثب لَاًيي

 ِفذم فشٍش وبال ٍ اسائِ خذهت فبلذ هجَص ٍ يب هوٌَف. 

 فذم ًوبيص تصبٍيش ٍ تجليغبت هغبيش ضئًَبت اسالهي دس ٍة سبيت. 

 فذم دسج تجليغبت غيش لبًًَي دس ٍة سبيت. 

 فذم استفبدُ اص آسم ٍ ًطبى ّبي دٍلتي تَسظ وست ٍ وبسّبي ايٌتشًتي هتقلك ثِ ثخص خصَصي. 

 فزایىد فزيش ي ثثت سفارش 3.3

 ذهبت فشضِ ضذُ )ثِ صَست هستٌذ ٍ فبلذ ثضسگٌوبيي(اسائِ هطخصبت فٌي ٍ ٍيژگي ّبي وبسثشدي وبهل وبال ٍ خ .1

 دسج ليوت/ تقشفِ وبال ٍ خذهت دس ٍة سبيت  .2

 ال ٍ خذهت، خشيذاساى هلضم ثِ پشداخت آًْب هي ثبضٌذ.بافالم وليِ ّضيٌِ ّبيي وِ دس فشايٌذ خشيذ و .3

 فشاّن ثَدى اهىبى اًتخبة ٍ ثجت سفبسش ثِ صَست ثشخظ اص عشيك ٍة سبيت. .4
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اعالفبت هشثَط ثِ هقبهلِ دس لبلت پيص فبوتَس ثِ خشيذاس، پيص اص ثجت ًْبيي سفبسش ٍ هذت صهبى افتجبس ًوبيص وليِ  .5

 .پيطٌْبد )پيص فبوتَس(

 اسائِ وذ سّگيشي سفبسش ثِ خشيذاس. .6

 استاودارد صفحات يب سایت  3.4

ي ثبيرذ داساي ترت/ ليٌره ّربي     ٍة سبيت وست ٍ وبسّبي ايٌتشًتي دس ساستبي اعالؿ سسبًي دليك ٍ وبهل ثِ هصشف وٌٌرذگبى هر  

 هتقبسف دسثبسُ هب  ،  توبس ثب هب ٍ لَاًيي ٍ همشسات ثبضٌذ.

 تت/ليٌه دسثبسُ هب حبٍي اعالفبت َّيتي هبله وست ٍ وبس ٍ فْشست هجَصّبي اخز ضذُ. .1

 تت /ليٌه توبس ثب هب حبٍي اعالفبت توبس ٍ آدسس وست ٍ وبس ايٌتشًتي. .2

همشسات ٍ ضشايغي وِ خشيذاس پيص اص اًجبم فشايٌذ ثجت سرفبسش ٍ خشيرذ هري ثبيرذ اص آًْرب      تت/ ليٌه لَاًيي ٍ همشسات ضبهل  .3

 هغلـ ثبضذ.

 

 اخذ مدارک فیشیکی ي تعُدوامٍ اس متقاضیان وماد 3.5

هتمبضيبى ًوبد افتوبد الىتشًٍيىي پس اص تبييذ اسصيبثي دسخَاست، هي ثبيذ هذاسن صيش سا ثِ هشوض تَسقِ تجبست الىتشًٍيىي اسسربل  

 وبيٌذ:ً

 .وليِ هذاسن ثبسگزاسي ضذُ دس پشًٍذُ خَد اصل  وپي ثشاثش .1

 فشم تقْذًبهِ تىويل ٍ گَاّي اهضب ضذُ دس يىي اص دفبتش اسٌبد سسوي دال ثش التضام ثِ هَاسد ريل: .2

  سفبيت دستَسالقول ّب ٍ ضَاثظ ًبؽش ثِ فشضِ وبال ٍ خذهبت دس هحيظ الىتشًٍيىي وِ تَسظ هشوض تَسقِ تجبست

 .ًيه ٍصاست صٌقت، هقذى ٍ تجبست  يب سبيش ًْبد ّبي ريصالح  اثالك گشديذُ يب دس آيٌذُ اثالك هي گشددالىتشٍ

 سبيت وست ٍ وبس ايٌتشًتي. دسج ًوبد افتوبد الىتشًٍيىي دس صفحِ اصلي ٍة 

 حشين خصَصي هطتشيبى. سفبيت اصَل هشثَط ثِ حفؼ هحشهبًگي اعالفبت ٍ 

 .سسيذگي ثِ ضىبيبت هطتشيبى 

 م فَسي ّشگًَِ تغييش دس اعالفبت اسائِ ضذُ جْت دسيبفت ًوبد افتوبد الىتشًٍيىي ثِ هشوض تَسقِ تجبست الىتشًٍيىي. افال 

 .اجشاي تقْذات خَد دس لشاسداد هٌقمذُ ثب هطتشي 

 ،ثذٍى فشاّن ًوَدى اهىبى اًصشاف هطتشي اص لشاسداد   افالم ّش گًَِ تغييش دس هَضَؿ لشاسداد هٌقمذُ ثب هطتشي ثِ ٍي

 تحويل ّشگًَِ ّضيٌِ ٍ تقْذ ثِ ٍي ٍ اسائِ تبييذيِ فسخ لشاسداد.

  8فشاّن ثَدى اهىبى ثبصديذ ًوبيٌذگبى هشوض تَسقِ تجبست الىتشًٍيىي ثذٍى افالم ٍ وست اجبصُ لجلي ، دس ثيي سبفبت  

 اص هحل توشوض فقبليت وست ٍوبس. 16تب 
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 تقليك يب سلت ًوبد افتوبد ثشاي هشوض تَسقِ تجبست حك  ،دس صَست ًمض فوذي يب غيش فوذي تقْذات هزوَس

الىتشًٍيىي هحفَػ ثَدُ ٍ هسئَليت پبسخگَيي ٍ جلت سضبيت ضبوي ثب وست ٍ وبس ايٌتشًتي ٍ داسًذُ ًوبد افتوبد  

 .الىتشًٍيىي خَاّذ ثَد

 

 استعالم صالحیت فزدی متقاضیان وماد اس پلیس وظارت تز اماکه عمًمی واجا: 3.6

اص فشايٌذ افغبي ًوبد افتوبد الىتشًٍيىي، صالحيت فشدي هتمبضيبى ًوبد اص پليس ًؾبست ثرش اهربوي فورَهي ًبجرب     دس آخشيي هشحلِ 

 استقالم هي گشدد.

 .افغبي ًوبد افتوبد ثِ هتمبضيبى ًوبد، هٌَط ثِ تبييذ صالحيت فشدي ايطبى تَسظ پليس هضثَس هي ثبضذ 

 ثجتِ ضبهل حىن تجشئِ، ثشگِ اجشاي حىن صبدسُ ضذُ تَسظ دادگبُ هتمبضيبى سد صالحيت ضذُ، هطشٍط ثِ اسائِ هذاسن ه

ٍ يب ّشگًَِ سٌذ دال ثش سفـ هطىل سَء سبثمِ، هي تَاًٌذ دسخَاست ثشسسي هجذد صالحيت خَد سا اص عشيك پشتبل ًوربد  

 اسائِ ًوبيٌذ.

 

 وماد اعتمادالکتزيویکی دي ستارٌ 4

 هٌيتي دس صَستي وِ فالٍُ ثش احشاص ضشايظ هزوَس، گَاّي اSSL وٌٌذُ  دس وليِ صفحبت ٍة سبيت وِ دس آًْب اص هصشف

 اعالفبتي سا اخز هيگشدد، ًصت ضذُ ثبضذ، ًوبد افتوبد دٍ ستبسُ افغب خَاّذ ضذ.

 

 


