




 فهرست مطالب

ثبت درخواست  
نماد اعتماد 
 الکترونیکی

ارزیابی درخواست 
نماد اعتماد 
 الکترونیکی

اعطای نماد اعتماد 
 الکترونیکی

الزامات اعطای 
نماد اعتماد 
 الکترونیکی





 کسب و کار اینترنتی



فرررروك   رررا  و  •
 وبخدمت از طریق 

 سایت
 فراینررردانجرررا  •

 سرررشارك رررر اری
برخط و بر  به صورت

 سایت وبروی 

نماد اعتماد الکترونیکی به 
 سب و  ارهای اینترنتی  

 تعلق می ریرد

 :شوید، ارر نمیشما  سب و  ار اینترنتی شناخته 

خدمت برای  /سایت شما،  ا  وبدر 
 فروك ارائه نشود

سایت شما یک  سب و  ار  وب
اینترنتی استاندارد محسوب       

 :رردد، ارر نمی

در آن صرف اطالع رسانی بابت 
خدمت صورت ررفته و ثبت  / ا 

به صورت  )سایت  وبسشارك خارج از 
 انجا  شود( آفالین

  وبفرایند عرضه  ا  و خدمت در 
سایت به رونه ای  ه متقاضیان 
امکان ثبت سشارك به صورت  

سایت را داشته  وببرخط در آن 
 .باشند، اصالح شود

 سایت ها مشمول نماد اعتماد الکترونیکی می باشند؟ وبکدام 



 :کسب و کار اینترنتی دارای فرایند خرید استاندارد

درج مشخصات و 
خدمت  /قیمت  ا 

 عرضه شده در سایت

امکان انتخاب و ثبت  
سشارك به صورت آنالین  

سایت برای  وبدر 
 خریداران

ارائه اطالعات معامله به 
خریدار قبل از ثبت نهایی 
سشارك در قالب پیش 

سبد خرید/فا تور  

اخ  وجه از طریق هریک از 
روك های مورد تایید سیستم 

و یا در ( آفالینآنالین و )بانکی 
 محل و پس از تحویل  ا 

ارائه / ارسال  ا 
 خدمت به هر روك



 فرایند اعطای نماد اعتماد الکترونیکی

بدون نیاز 
به مراجعه 
 حضوری

 امال  
 الکترونیکی

ثبت درخواست و 
تکمیل فر  ثبت نا  
 توسط متقاضی

ارزیابی صالحیت  
 اعطای نماد اعتماد

(مکان/هویت)  

استعال  صالحیت  
متقاضی از پلیس 
نظارت بر اما ن  

ناجاعمومی   

اعطای نماد اعتماد 
 الکترونیکی



 الکترونیکی اعتماد نماد درخواست ثبت

ثبت آدرس پسرت  
الکترونیکرررری در 

 پرتال نماد

ارسال لینک فعال 
 سازی

 انتخاب نوع متقاضی
تکمیرررل اطالعرررات 
 مرتبط با  سب و  ار

دریافت نا   راربری  
 و ر ر واژه

مرجع ثبت اشخاص حقروقی تجراری،   •
اداره ثبت شر ت ها و موسسات غیرر  

 .تجاری می باشد
اشخاص حقوقی غیر تجاری در مرا زی •

اداره ثبت شر ت ها و موسسات غیر از 
 .تجاری ، ثبت شده اندغیر 

 سررب و  ررار اینترنترری متعلررق برره  •
نهادهای دولتی و عمومی و ملی  شور 
مرری باشررد،  ز  اسررت هنتررا  ثبررت 
درخواست نماد، رزینه دولتی انتخراب  

 . رردد

حقیقی بره  شخصیت تغییر 
حقوقی و برالعکس پرس از   

       پ یرثبت درخواست امکان 
 نمی باشد

ثبررت دامنرره برره  
قبررول  IPصررورت 
 نیست

ارر  سب و  رار در  
زیررر دامنرره سررایت 

می   باررزاریاصلی 
 درجنسبت به ، شود

زیردامنرررره  آدرس
بخش  سب و  رار  )

( اینترنترری سررایت 
 اقدا  نمایید

 وبآدرس دامنررررره 
سایت  سب و  ار، بره  
عنرروان نررا   رراربری  

 تعیین می شود

فراموشرری در صررورت 
ر رواژه برر روی لینرک   
دریافت مجدد رر رواژه  

رر رواژه  .  لیک نمایید
مجددا بره آدرس پسرت   
الکترونیکی شما ارسرال  

 .خواهد شد



 نام ثبت فرم اطالعات تکمیل نحوه

 سامانه نماد 

ورد به سامانه  
با نا   اربری و  

 ر ر واژه

 درخواست نماد اعتماد و رفع نواقص

 (پس از اخ  نماد)تغییر اطالعات 

 اطالع رسانی پرونده

 رزارشات

در فرایند اخ  نماد  
اعتماد، فعالیت شما در 

این لینک انجا                  
 می پ یرد

 تکمیل و ارسال اطالعات

 رفع نقص درخواست

 رفع نقص اعال  شده در اعطا

 بررسی وضعیت نصب  د

 درخواست فرجا  خواهی

در حال حاضر فقط  
این لینک برای  
 شما فعال است

وضعیت   جزییات پیتیری
 سند

نا    نوع استان شهر
 دامنه

نا   سب و  
  ار

تاریخ آخرین  
 اقدا 

تاریخ ثبت  
 درخواست

شماره  
 سند

مادامی  ه اطالعات پرونده خود را 
تکمیررل نکرررده و آن را ارسررال   
ننمایید، تراریخ آخررین اقردا  در    

 این جدول ثبت نخواهد شد

مرحلرره ای  رره پرونررده  
 متقاضی در آن قرار دارد

مجمرروع رونررد ارزیررابی  
پرونده در این تب نمرایش  

 داده می شود

برای تکمیل اطالعات ثبت 
نا  به ایرن ترب مراجعره    

 نمایید



 نام ثبت فرم اطالعات تکمیل

 شخصیت حقیقی شخصیت حقوقی سایت تجاری وب و خدمت  ا  چک لیست الزامات

تکمیل اطالعات    
 هویتی متقاضی
 اتباع غیر ایرانی

به جای  د ملی،  رد  
فراریر اتباع و شر ت 
های خارجی را ثبرت  

ایررن  ررد از . نمایررد
طریررررق سررررامانه 
http://www.tax.

gov.ir/  قابل حصول
 باشدمی 

تصویر   بارر اری
پروانه  ار  برای اتباع  

 الزامیستخارجی 

اطالعات مرتبط با 
  سب و  ار اینترنتی

سایت شما  وبارر خرید از 
 وبمسررتلز  عضررویت در 

سایت است، برای تسرهیل  
در فرایند ارزیابی، یک نا  

معتبرر و   ر رواژه اربری و 
 ارائه نمایید تستیفعال 

آدرس مکان فیزیکی  سب 
و  ررار  خررود را مطررابق بررا 

 ه در تب تماس برا   آدرسی
سررایت خررود   وبمررا در 

، درج ایرردمنتشررر نمرروده 
 نمایید

خدمت  /رروه های  ا 
 عرضه شده

ایررن تررب توسررط 
ارزیرراب تکمیررل    

 می شود
اما شما می توانیرد  
از شرراخص هررای  

سایت  وبارزیابی 
 خود مطلع شوید

اطالعات و اسناد   
 هویتی شر ت

تکمیل و ارسال 
 اطالعات درخواست

http://www.tax.gov.ir/
http://www.tax.gov.ir/
http://www.tax.gov.ir/


 سایت بر اساس چک لیست الزامات وبمعیارهای ارزیابی 

سایت وبصشحات   

  وببررسی اجمالی 
 سایت

-POPعد  استشاده 

UP از 

اطالعات  سب و 
(تماس با ما) ار   

درج آدرس در تب  
 تماس با ما با

منطبق با آدرس  
سایت  وبمندرج در 

 تجاری

درج شماره تماس در 
 تب تماس با ما با

منطبق با شماره  تماس  
سایت  وبمندرج در 

 تجاری

 فرایند خرید

ثبت سشارك به صورت 
 آنالین 

درج قیمت  ا  و  
 خدمت 

سایر هزینه های درج 
 خرید

تولید پیش فا تور یا  
 نمایش سبد خرید

ارائه  د رهتیری جهت  
 پیتیری سشارك

سررایت مرری بایررد  وب•
تکمیل و آمراده بهرره   

 برداری باشد 
عد  اسرتشاده از آر  و  •

نشرران هررای دولترری  
توسط  سب و  ارهای 
اینترنترری متعلررق برره 

 بخش خصوصی
نماد  لورویعد  نمایش •

 قبل از اعطا
عد  نمایش تصراویر و  •

تبلیغات مغایر شئونات 
 اسالمی

عد  درج تبلیغات غیر •
 قانونی

ارائررره مشخصرررات و •
ویژررری هررای  ررا  و  

 شدهخدمات عرضه 
رعایت اصرول  لری در   •

 عرضه  را  و خردمت   
مطررابق تررب الزامررات )

نماد در صشحه قوانین و 
 (مقررات پرتال نماد

عررد  درج سررایر 
هزینرره هررا برره  
معنای صشر بودن 
آن برروده و قابررل 
اخرر  از خریرردار 

 باشد نمی

در انتهای فرایند 
سشارك رر اری،  
اطالعات معاملره  
شامل نوع، تعداد، 

قیمررت / تعرفرره 
 ررا  و خرردمت ، 
سایر هزینه هایی 
 رره بررر عهررده  
خریرردار خواهررد 
بود و نیرز مبلر    
نهررایی سررشارك 
می باید در قالرب  
سبد خریرد و یرا   
پررریش فرررا تور 
 نمایش داده شود 

بایرررد  خریررردار 
توانرررررررررد ب

خدمت مورد / ا 
نظررر خررود را از  
طریق وب سایت 
انتخرراب  رررده و 
سشارك خرود را  
در سررایت ثبررت 

 نماید

 رهتیریارائه  د 
سشارك در پیش 

 الزامیستفا تور 





 ارزیابی صالحیت متقاضیان نماد

تصدیق آدرس فیزیکی 
 محل فعالیت  سب و  ار

 هویت مالک  سب و  ار

  وبچک لیست الزامات 
 سایت

 صالحیت فردی



 تصدیق آدرس و شماره تماس محل فعالیت کسب و کار اینترنتی

 

تصدیق آدرس و 
شماره تماس  سب و 
 ار اینترنتی متقاضی 
نماد از طریق پرتال 
: زیر انجا  می شود

ec.ulc.ir 

اطالعات مرتبط با  
آدرس و شماره تماس 
محل فعالیت  سب و 
 ار اینترنتی به پرتال 
پیمانکار ارسال        

 .می رردد

به پرتال پیمانکار  
مراجعه نموده و با نا  
 اربری و ر ر واژه  
خود در پرتال نماد،  

 .وارد شوید

مطابق راهنمای 
مندرج در پرتال 

مزبور، اقدامات  ز  را  
برای تصدیق آدرس و 
شماره تماس محل  
فعالیت  سب و  ار 
 .خود انجا  دهید

مادامی  ه تصدیق 
آدرس و شماره تماس 

متقاضی توسط 
پیمانکار تایید و اعال  
نتردد، اعطای نماد 
اعتماد الکترونیکی به 

اینترنتی  و ار سب 
 .امکان پ یر نمی باشد



 تصدیق آدرس فیزیکی و شماره تماس مکان کسب و کار اینترنتی

نیازی به ارسال مدارک 
فیزیکی از قبیل سند 
مالکیت و اجاره نامه   

 نمی باشد

برای احراز آدرس، یک  
 د یکتا از طریق پست،  
به آدرس مندرج در تب  
تماس با ما وب سایت  

 .ارسال می رردد

متقاضی می باید  د  
مزبور را در بخش مربوطه 
در پرتال پیمانکار درج  

 نماید

برای احراز شماره تماس،  
متقاضی می باید  د  

یکتای نمایش داده شده  
خود در  پرتال    ارتابلدر 

پیمانکار را  با برقراری 
طریق همان خط  تماس از 

تلشن ثبت شده در پرونده  
خود،  با سامانه تماس  
.پیمانکار  اعال  نماید  

متقاضیان ملز  به 
هزینه پستی   پرداخت 

ارسال پا ت یک بار در 
 . سال می باشند

تصدیق آدرس و شماره 
تماس در بازه های زمانی 
 معین تکرار خواهد شد



 ارزیابی درخواست و چک لیست الزامات 

شخصیت 
/حقیقی  

 حقوقی

سایت   وب
 تجاری

چک 
لیست 
 الزامات

اطالع رسانی به متقاضی خصوص نقص در هریک از سه بخش مورد  
 ارزیابی

متقاضی    ارتابلاز طریق  از طریق ارسال ایمیل
 در پرتال نماد

 سامانه نماد 

 درخواست نماد اعتماد و رفع نواقص

 (پس از اخ  نماد)تغییر اطالعات 

 اطالع رسانی پرونده

 رزارشات

 تکمیل و ارسال اطالعات

 رفع نقص درخواست

 رفع نقص اعال  شده در اعطا

 بررسی وضعیت نصب  د

 درخواست فرجا  خواهی

 لیه پیا  های ارسالی در 
صندوق پیا ، در دسترس  

 متقاضی می باشند

برای تسریع در روند اعطای نماد اعتماد، الزم است  : توجه
 نواقص اعالم شده به دقت بررسی و مرتفع گردد



 استعالم صالحیت فردی متقاضیان نماد اعتماد

استعال  صالحیت فردی  
 متقاضیان نماد

در صورت منشی 
 بودن پاسخ استعال 

فرایند اعطای نماد متوقف 
نماد اعتماد / می شود
 سلب می رردد اعطایی

امکررررران 
فرجرررررا  
خررررواهی 
برررررای رد 
صرررالحیت 
 شرررردران
برررای یررک 

 بار
 سامانه نماد 

 درخواست نماد اعتماد و رفع نواقص

 (پس از اخ  نماد)تغییر اطالعات 

 اطالع رسانی پرونده

 رزارشات

 تکمیل و ارسال اطالعات

 رفع نقص درخواست

 رفع نقص اعال  شده در اعطا

 بررسی وضعیت نصب  د

 درخواست فرجا  خواهی

صالحیت شده،  متقاضیان رد 
  مثبتهمشروط به ارائه مدارک 

شامل حکم تبرئه، برره اجرای  
حکم صادره شده توسط  

دادراه و یا هررونه سند دال  
بر رفع مشکل سوء سابقه، می  
توانند درخواست بررسی 
مجدد صالحیت خود را از  
.طریق پرتال نماد ارائه نمایند  



 نامهمدارک و تعهد اخذ 

 
 

ارسال سند خا  تعهدنامه 
 :از طریق ایمیل

متقاضیان نمراد، پرس از   
تکمیررل فررر  تعهدنامرره،  
می باید با مراجعه به یکی 
از دفاتر اسرناد رسرمی،   
نسبت بره ررواهی امضرا    
نمودن آن اقدا  نمروده و  
آن را برای مر ز توسرعه  
تجرررارت الکترونیکررری 

 ارسال نمایند

 ز  اسررت تصررویر  لیرره مرردارک  
شررده در پرونررده، توسررط  بارررر اری

متقاضی در دفاتر اسناد رسمی برابرر  
 .اصل شده و ارسال رردد

تعهد نامه را به صورت دقیق و مطابق با 
اطالعات مندرج در پرونده درخواست  
نماد، تکمیل ،  پی برابر اصل  ارت ملی 

برای اشخاص حقوقی،  پی برابر  )خود را 
اصل  ارت ملی مدیرعامل و یا نماینده  

به فر   ( قانونی شخصیت حقوقی
تعهدنامه الصاق و در یکی از دفاتر اسناد  

. رسمی، رواهی امضا نمایید  



 ارسال کد نماد

  تایید دریافت سند تعهدنامه
 از متقاضی نماد

ارسال  د نماد به همراه راهنمای  
 نصب آن از طریق ایمیل

دریافت ایمیل 
 تایید

 وبنمایش نماد در 
سایت پس از 
 اعطای نماد

نصب 
 صحیح  د

دریافت ایمیل   
عد  تایید نصب  

  د

 نصب مجدد  د

نصب 
نادرست 

  د

نمایش نماد مو رول  
برره تاییررد نهررایی  
پرونررده متقاضرری  
توسرررط مررردیریت 

سررررامانه نمرررراد          
 می باشد

نیاز به قرار در صورت 
دادن  رررد نمررراد در 

 رره بررا   صررشحاتی
  (ssl)پروتکرل امرن   

مری شرود،    بارر اری
می باید  د بره رونره   
ای نصب رردد  ره از  

 sslیک مسیر بردون  
 .فراخوانی شود



 نماد اعتماد الکترونیکی دو ستاره

نماد اعتماد 
الکترونیکی تک 

 ستاره

نماد اعتماد 
 الکترونیکی دو ستاره

 
 
 

در صورت نصب رواهی امنیتی 
SSL  در  لیه صشحات وب سایت

 ه در آنها از مصرف  ننده 
 .میتردداطالعاتی را اخ  





 مجوز نماد اعتماد الکترونیکی

 34و مراده   33به استناد بند های ب و ج ماده 
قانون تجارت الکترونیکی اطالعات زیر، می باید 

 :در اختیار مصرف  نندران قرار ریرد
هویت تأمین  ننده، نا  تجاری  ره تحرت   •

آن نا  به فعالیت مشغول می باشد و نشانی 
 .وی

آدرس پست الکترونیکی، شماره تلشن و یا •
هر روشری  ره مشرتری در صرورت نیراز      
بایستی از آن طریق با فروشرنده ارتبراط   

 .برقرار  ند
آدرس محل تجاری یا  اری تأمین  ننرده  •

 برای شکایت احتمالی



 درخواست تغییر اطالعات

 سامانه نماد 

 درخواست نماد اعتماد و رفع نواقص

 (پس از اخ  نماد)تغییر اطالعات 

 اطالع رسانی پرونده

 رزارشات

پس از اعطای نماد اعتماد، لینک 
 درخواست تغییر اطالعات فعال می رردد

با توجه به  
تغییرات اعال  
شده از سوی 
دارنده نماد، در 
صورت لزو ، 

ارزیابی ها مجددا 
انجا  خواهد 
 پ یرفت

هررونه تغییر در برای اعال  
آدرس و شماره تماس به پرتال 
مر ز مشاوره  تخصصی  تجارت 
الکترونیکی  شور مراجعه 

پس از اعال  تغییرات، . نمایید
فرایند تصدیق مجددا اعمال  

 .خواهد شد



 تمدید نماد اعتماد الکترونیکی

نماد اعتماد الکترونیکی دارای اعتبار یک ساله و قابل تمدید 
 می باشد

در هنتا  تمدید نماد اعتماد الکترونیکی، حسب مورد، برخی 
 ارزیابی ها مجددا انجا  خواهد پ یرفت





جهل به قانون، رافع 
 مسئولیت نیست

پرتال نماد اعتماد الکترونیکی  
 تب قوانین و آیین نامه ها  -

http://www.enamad.ir
/Laws.aspx 



 دستورالعمل اعطای نماد و نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی

 میته نظارت بر  سب و  
  ارهای اینترنتی

 92/05/22مصوب 

 اعطای نماد اعتماد الکترونیکی

 تعهدات دارنده نماد اعتماد الکترونیکی

 تغییرات در  سب و  ارها پس از اعطای نماد

  ارهای اینترنتی  نظارت بر  سب و 

 رسیدری به تخلشات



 تعهدات دارنده نماد

 رعایت قوانین و مقررات عمومی مربوط به  سب و  ار اینترنتی

 اعطای نماداستمرار شرایط و ضوابط مقرر در شاخص های 

تغییر نشرانی و شرماره تلشرن،    اعطای نماد از قبیل اعال  تغییرات مجاز در شاخص های 
 تغییرات مندرج در اساسنامه اشخاص حقوقی

 مر ز مورد تاییدبکار ریری تجهیزات استاندارد 

و اخطارهای صرادره از سروی    -اعم از الکترونیکی و فیزیکی –پاسختویی به مکاتبات  
 مر ز و دستتاه های نظارتی، حدا ثر طی دو روز  اری

ارائه اطالعات، رزارشات و  لیه مستندات درخواستی مر ز و دسرتتاه هرای نظرارتی در    
 مهلت مقرر

 نظارتی  میته یسواز    درهصا  حکاااجرای   امل و دقیق 

همکاری با  بازرسان  مر ز جهت انجا  وظایف نظارتی ایشران  از جملره ورود بره  لیره     
 فعالیت و دسترسی به تجهیزات و اطالعات مرتبط با موضوع فعالیت محل هایاما ن و 



 الزامات عرضه کاال و خدمات در اینترنت

عرضه  ا  و خدمت در اینترنت 
 تابع الزاماتی است

فهرست الزامات عرضره  را  و   
خدمت در اینترنت توسط مر رز  
توسعه تجارت الکترونیکری برا   
همکاری دستتاه هرای اجرایری   

 در حال تهیه است

 سب و  ارهای اینترنتی ملرز   
برای اطالع از الزامات اعال    .به رعایت این الزامات می باشند

شده توسط دستتاه ها، در 
خصوص عرضه  ا ها و 

خدمات در اینترنت به بخش 
الزامات اعطای نماد در پرتال 

 نماد به آدرس
www.enamad.irhttp://
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 .  مراجعه نمایید

این فهرست در حال تکمیل 
 می باشد
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