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هاي اینترنتی به عنوان یکی از ده پروژه بخش اصالح نظام توزیـع در طـرح تحـول اقتصـادي     

ح اساسنامه مرکز  -1باشد و در همین راستا نیز در بند 

به تاییـد    هاي تجارت الکترونیکی به عنوان یکی از وظایف مرکز،

هی با هدف ساماند  شوراي امنیت کشور،

هاي اینترنتی به مرکز توسعه تجـارت  

دهـی بـه فعالیـت     سازي و رسـمیت 

هاي احتمالی در ابعاد مختلف اعم از 

هـاي اینترنتـی و رسـیدگی بـه      کسب و کار

هاي  هاي اینترنتی، شاخص کلیه فرایندهاي مربوط به ارزیابی کسب و کار

هـاي   هاي مذکور، به عالوه نحوه نظارت بر عملکرد و فعالیت

.باشد کنندگان می

موضوع سند

دستورالعمل اعطاي نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب 

  و کارهاي اینترنتی

  30از  3صفحه     

منوط اثر این از استفاده هرگونه و بوده الکترونیکی تجارت توسعه مرکز

هاي اینترنتی به عنوان یکی از ده پروژه بخش اصالح نظام توزیـع در طـرح تحـول اقتصـادي     

باشد و در همین راستا نیز در بند  میاز وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت 

هاي تجارت الکترونیکی به عنوان یکی از وظایف مرکز، ساماندهی فعالیت سایت 

شوراي امنیت کشور، 12/4/1391به عالوه مطابق مصوبه جلسه مورخ . شوراي نگهبان رسیده است

هاي اینترنتی به مرکز توسعه تجـارت   مسئولیت اعطاي نماد اعتماد به کسب و کار  هاي فروش اینترنتی،

سازي و رسـمیت  هدف از اعطاي نماد اعتماد الکترونیکی، اعتماد. الکترونیکی تفویض گردیده است

هاي احتمالی در ابعاد مختلف اعم از  گان و جلوگیري از آسیبکنند هاي اینترنتی و حمایت از حقوق مصرف

  .فرهنگی و  اقتصادي است

کسب و کار  این سند، دستورالعمل اعطاي نماد اعتماد الکترونیکی، نظارت بر فعالیت

  .کند شکایات و تخلفات را تشریح می

کلیه فرایندهاي مربوط به ارزیابی کسب و کار این سند تشریح جزییات

هاي مذکور، به عالوه نحوه نظارت بر عملکرد و فعالیت ارزیابی و اعطاي نماد اعتماد الکترونیک بر اساس شاخص

کنندگان می هاي اینترنتی و رسیدگی به تخلفات آنها و نیز شکایات مصرف

  :ذینفعان این طرح عبارتند از

  مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

  کسب و کار اینترنتی

کننده

دستورالعمل اعطاي نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب  

  

مرکز به متعلق اثر این حقوق تمامی

  مقدمه1

هاي اینترنتی به عنوان یکی از ده پروژه بخش اصالح نظام توزیـع در طـرح تحـول اقتصـادي      ساماندهی کسب و کار

از وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت  1387مصوب سال 

  توسعه تجارت الکترونیکی،

شوراي نگهبان رسیده است

هاي فروش اینترنتی، سایت  فعالیت

الکترونیکی تفویض گردیده است

هاي اینترنتی و حمایت از حقوق مصرف کسب و کار

فرهنگی و  اقتصادي است  اجتماعی،  امنیتی،

این سند، دستورالعمل اعطاي نماد اعتماد الکترونیکی، نظارت بر فعالیت

شکایات و تخلفات را تشریح می

  

سندهدف 2

این سند تشریح جزییاتهدف از تدوین 

ارزیابی و اعطاي نماد اعتماد الکترونیک بر اساس شاخص

هاي اینترنتی و رسیدگی به تخلفات آنها و نیز شکایات مصرف کسب و کار

  نفعان ذي 2.1

ذینفعان این طرح عبارتند از

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

کسب و کار اینترنتی

کننده مصرف
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سـپس در بخـش بعـدي    . ، ابتدا به تعاریف و واژگان مرتبط با موضوع سند پرداخته شده اسـت 

هـاي   در بخش چهارم، به نحوه احـراز صـالحیت و شـاخص   

و در نهایت در بخش پنجم نحوه نظارت بر فعالیت کسب و 

اي نمادین است که منحصراً توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی صادر شده و به کسب و کارهاي مجازي
1
مجاز  

 گردد؛ این نماد پـس از بررسـی درگـاه   
2

و احـراز هویـت و    

موضوع سند

دستورالعمل اعطاي نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب 

  و کارهاي اینترنتی

  30از  4صفحه     

منوط اثر این از استفاده هرگونه و بوده الکترونیکی تجارت توسعه مرکز

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

سازمان تنظیم مقررات رادیویی

وزارت جهاد کشاورزي

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

نیروي انتظامی

اجراییهاي  سایر دستگاه

، ابتدا به تعاریف و واژگان مرتبط با موضوع سند پرداخته شده اسـت 

در بخش چهارم، به نحوه احـراز صـالحیت و شـاخص   . هاي نماد اعتماد الکترونیکی تشریح شده است

و در نهایت در بخش پنجم نحوه نظارت بر فعالیت کسب و مرتبط با فرایند ارزیابی و اعطاي نماد پرداخته شده است 

  .کارهاي اینترنتی تشریح شده است

اي نمادین است که منحصراً توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی صادر شده و به کسب و کارهاي مجازي

گردد؛ این نماد پـس از بررسـی درگـاه    با هدف ساماندهی، احراز هویت و صالحیت آنها  اعطا می

  .گردد آن براي مدت یک سال صادر می) حقیقی یا حقوقی

                                        
کسب و کار اینترنتی و موبایل

دستورالعمل اعطاي نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب  

  

مرکز به متعلق اثر این حقوق تمامی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

سازمان تنظیم مقررات رادیویی

وزارت جهاد کشاورزي

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

نیروي انتظامی

سایر دستگاه

سند ساختار2.2

، ابتدا به تعاریف و واژگان مرتبط با موضوع سند پرداخته شده اسـت در ادامه سند

هاي نماد اعتماد الکترونیکی تشریح شده است ویژگی

مرتبط با فرایند ارزیابی و اعطاي نماد پرداخته شده است 

کارهاي اینترنتی تشریح شده است

  

تعاریف و واژگان3

نماد اعتماد  

اي نمادین است که منحصراً توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی صادر شده و به کسب و کارهاي مجازي نشانه

با هدف ساماندهی، احراز هویت و صالحیت آنها  اعطا می

حقیقی یا حقوقی(صالحیت مالک 

مرکز  

                                                          
کسب و کار اینترنتی و موبایل.  ١
  وب سایت ٢
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ز رییس کمیته نظارت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت که مرجع صدور نماد اعتماد و نی

 هـاي  کسـب و کـار   مرجـع  بـه عنـوان پورتـال   

 توسـعه  مرکـز  بـا  الکترونیکی اعتماد

 آنالیـن  صـورت  بـه  تواننـد  مـی  متقاضـیان 

متولی راه اندازي پورتال، مرکز توسـعه تجـارت   

تشـکیل    هـاي اینترنتـی،   در راستاي اجراي مصوبه شوراي امنیت کشور در جهت ساماندهی و نظارت بر کسب و کـار 

  :بینی گردیده است کمیته نظارتی به ریاست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و با حضور اعضاي ذیل پیش

کننـده از   اي کـه مصـرف   اي فروش کاال و ارائه خدمت به روش مجازي به گونه

:گیرند در حوزه کاري نماد اعتماد الکترونیکی قرار نمی

موضوع سند

دستورالعمل اعطاي نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب 

  و کارهاي اینترنتی

  30از  5صفحه     

منوط اثر این از استفاده هرگونه و بوده الکترونیکی تجارت توسعه مرکز

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت که مرجع صدور نماد اعتماد و نی

  .باشد هاي اینترنتی می

پورتال نماد اعتماد الکترونیکی

بـه عنـوان پورتـال     eNAMAD.ir  دامنه آدرس کسب و کار هاي مجازي با

اعتماد نماد دریافت متقاضیان بین ارتباطات تمامی و است

متقاضـیان  پورتـال  ایـن  در .اسـت  شده تعریف پورتال

متولی راه اندازي پورتال، مرکز توسـعه تجـارت    .نمایند حاصل اطالع آن نتیجه از و نموده 

در راستاي اجراي مصوبه شوراي امنیت کشور در جهت ساماندهی و نظارت بر کسب و کـار 

کمیته نظارتی به ریاست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و با حضور اعضاي ذیل پیش

درمان و آموزش پزشکی

ارتباطات و فناوري اطالعات

  کسب و کار اینترنتی

اي فروش کاال و ارائه خدمت به روش مجازي به گونه فرآیندها و اعمال حقوقی تجاري حرفه

  . طریق آن اقدام به خرید کاال و خدمت نماید

در حوزه کاري نماد اعتماد الکترونیکی قرار نمیهایی با مشخصات ذیل 

دستورالعمل اعطاي نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب  

  

مرکز به متعلق اثر این حقوق تمامی

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت که مرجع صدور نماد اعتماد و نی

هاي اینترنتی می بر کسب و کار

پورتال نماد اعتماد الکترونیکی

کسب و کار هاي مجازي با مرجع سایت

است رسیده ثبت به الکترونیکی

پورتال این در الکترونیکی تجارت

 ثبت را خود هاي درخواست

  .باشد  الکترونیکی می

کمیته نظارت

در راستاي اجراي مصوبه شوراي امنیت کشور در جهت ساماندهی و نظارت بر کسب و کـار 

کمیته نظارتی به ریاست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و با حضور اعضاي ذیل پیش

:هاي نمایندگان وزارتخانه

  اطالعات 

درمان و آموزش پزشکی بهداشت،

و ارشاد اسالمیفرهنگ 

ارتباطات و فناوري اطالعات

جهاد کشاورزي

  نیروي انتظامی

کسب و کار اینترنتی

فرآیندها و اعمال حقوقی تجاري حرفه

طریق آن اقدام به خرید کاال و خدمت نماید

هایی با مشخصات ذیل   درگاه-
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نماد اعتمـاد صـرفا بـه     "شندبا می "

که درخواست دریافت نماد اعتماد الکترونیکی را ارائـه  

ایران، عرضـه آن یـه صـورت    هرگونه کاال و خدمتی که در چارچوب قوانین و مقررات جاري کشور جمهوري اسالمی 

پایش مستمر عملکرد و فعالیت کسب و کارهاي اینترنتی از حیث رعایت قوانین و مقـررات جـاري کشـور جمهـوري     

همچنین پایبندي ایشان به تعهدات رسـمی  

  .تجزیه و تحلیل و ارزیابی فعالیت آنها

هاي کسب و کارهاي اینترنت انجام شده یا در حال انجام بر اساس حوزه فعالیت واحد کسـب و کـار   

موضوع سند

دستورالعمل اعطاي نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب 

  و کارهاي اینترنتی

  30از  6صفحه     

منوط اثر این از استفاده هرگونه و بوده الکترونیکی تجارت توسعه مرکز

  نمایند، در قبال خدمات ارائه شده پول دریافت نمی

.دهد به خریداران امکان سفارش را نمی

.اصلی به حساب می آیند  هایی که زیر دامنه درگاه

"فروشگاه"هایی که داراي بخشی تحت عنوان  آن دسته از درگاه

  . فروشگاه تعلق خواهد گرفت

که درخواست دریافت نماد اعتماد الکترونیکی را ارائـه    )اعم از شخص  حقیقی و یا حقوقی

هرگونه کاال و خدمتی که در چارچوب قوانین و مقررات جاري کشور جمهوري اسالمی 

پایش مستمر عملکرد و فعالیت کسب و کارهاي اینترنتی از حیث رعایت قوانین و مقـررات جـاري کشـور جمهـوري     

همچنین پایبندي ایشان به تعهدات رسـمی   در مدل کسب و کار و نیز عرضه کاال و خدمات در اینترنت، 

تجزیه و تحلیل و ارزیابی فعالیت آنهاکه هنگام دریافت نماد اعتماد به انجام آنها متعهد شده اند، به منظور 

  اي تعیین شدهه تطبیق کمی و کیفی فعالیتها و نتایج حاصل از آن با شاخص

هاي کسب و کارهاي اینترنت انجام شده یا در حال انجام بر اساس حوزه فعالیت واحد کسـب و کـار   

  .گیرنداموري که معیار و وسیله بررسی و سنجش عملکرد قرار می

دستورالعمل اعطاي نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب  

  

مرکز به متعلق اثر این حقوق تمامی

در قبال خدمات ارائه شده پول دریافت نمی-

به خریداران امکان سفارش را نمی-

هایی که زیر دامنه درگاه درگاه-

آن دسته از درگاه: تبصره

فروشگاه تعلق خواهد گرفت

متقاضی  

اعم از شخص  حقیقی و یا حقوقی(مجازي   مالک کسب و کار

  . داده است

خدمت/کاال  

هرگونه کاال و خدمتی که در چارچوب قوانین و مقررات جاري کشور جمهوري اسالمی 

  .مجازي بالمانع است

نظارت

پایش مستمر عملکرد و فعالیت کسب و کارهاي اینترنتی از حیث رعایت قوانین و مقـررات جـاري کشـور جمهـوري     

در مدل کسب و کار و نیز عرضه کاال و خدمات در اینترنت،  ایران اسالمی

که هنگام دریافت نماد اعتماد به انجام آنها متعهد شده اند، به منظور 

ارزیابی

تطبیق کمی و کیفی فعالیتها و نتایج حاصل از آن با شاخص

عملکرد  

هاي کسب و کارهاي اینترنت انجام شده یا در حال انجام بر اساس حوزه فعالیت واحد کسـب و کـار    اقدامات و فعالیت

  اینترنتی

ها شاخص  

اموري که معیار و وسیله بررسی و سنجش عملکرد قرار می
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دستورالعمل اعطاي نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب 

.باشد می اثر صاحب از مجوز کسب به منوط

که مطابق قوانبن و مقررات جاري کشور، 

این . دار می باشند مسئولیت صدور مجوز براي کاال و خدمت ویا فعالیت کسب و کارها براي ارائه کاال و خدمات را عهده

به  "دبیرخانه"مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مسئولیت اداره دبیرخانه کمیته را که از این پس در این سند با عنوان 

نقض قوانین و ضوابط مربوط به کسب و کار اینترنتی و عدم پایبندي به شاخص هاي اعطاي نماد اعتمـاد الکترونیکـی   

ورالعمل صادره توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و تعهدات رسمی ارائه شده در بـدو دریافـت نمـاد    

طبق دداري و خوال مصـرف کننـدگان،   

.  

ي لعملهاراستودطبق ه نماد اعتماد، از تمامی امتیازات نماد اعتمـاد الکترونیکـی سـلب و     

  .قبلی عمل نماید

موضوع سند

دستورالعمل اعطاي نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب 

  و کارهاي اینترنتی

  30از  7صفحه     

منوط اثر این از استفاده هرگونه و بوده الکترونیکی تجارت توسعه مرکز

که مطابق قوانبن و مقررات جاري کشور،  يکشورمدیریت خدمات  قانون 5موضوع ماده هریک از دستگاه هاي اجرایی 

مسئولیت صدور مجوز براي کاال و خدمت ویا فعالیت کسب و کارها براي ارائه کاال و خدمات را عهده

  .دنباش دستگاه ها صرفاً محدود به اعضاء کمیته نظارتی نمی

  دبیرخانه کمیته نظارتی

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مسئولیت اداره دبیرخانه کمیته را که از این پس در این سند با عنوان 

  .آن اشاره خواهد شد، برعهده دارد

نقض قوانین و ضوابط مربوط به کسب و کار اینترنتی و عدم پایبندي به شاخص هاي اعطاي نماد اعتمـاد الکترونیکـی   

ورالعمل صادره توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و تعهدات رسمی ارائه شده در بـدو دریافـت نمـاد    

  

  پیامد و نتیجه ارتکاب تخلف مطابق این دستورالعمل

  

ـ جدید ات تعهدل قبوه نمـاد اعتمـاد از   ندوضعیتی که در طـی آن، دار  ال مصـرف کننـدگان،   در قب

.قبلی عمل نمایدات تعهدارائه به مرکز، صرفاً با هماهنگی 

ه نماد اعتماد، از تمامی امتیازات نماد اعتمـاد الکترونیکـی سـلب و     

قبلی عمل نمایدات تعهدارائه به مدت زمانی مشخص، صرفاً مرکز، طی 

فرایند اعطاي نماد اعتماد الکترونیکی

دستورالعمل اعطاي نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب  

  

مرکز به متعلق اثر این حقوق تمامی

دستگاه نظارتی  

هریک از دستگاه هاي اجرایی 

مسئولیت صدور مجوز براي کاال و خدمت ویا فعالیت کسب و کارها براي ارائه کاال و خدمات را عهده

دستگاه ها صرفاً محدود به اعضاء کمیته نظارتی نمی

دبیرخانه کمیته نظارتی

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مسئولیت اداره دبیرخانه کمیته را که از این پس در این سند با عنوان  

آن اشاره خواهد شد، برعهده دارد

تخلف  

نقض قوانین و ضوابط مربوط به کسب و کار اینترنتی و عدم پایبندي به شاخص هاي اعطاي نماد اعتمـاد الکترونیکـی   

ورالعمل صادره توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و تعهدات رسمی ارائه شده در بـدو دریافـت نمـاد    مطابق دست

  .اعتماد و هنگام تمدید آن

ضمانت اجراء

پیامد و نتیجه ارتکاب تخلف مطابق این دستورالعمل

تعلیق نماد اعتماد  

وضعیتی که در طـی آن، دار 

با هماهنگی ي مرکز و لعملهاراستود

 سلب نماد اعتماد

ه نماد اعتماد، از تمامی امتیازات نماد اعتمـاد الکترونیکـی سـلب و     ندوضعیتی که طی آن، دار

مرکز، طی با هماهنگی مرکز و 

  

فرایند اعطاي نماد اعتماد الکترونیکی4
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دستورالعمل اعطاي نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب 

.باشد می اثر صاحب از مجوز کسب به منوط

دامن ياطعا دنیارف

یضاقتم

 تساوخرد تبث

دامن تفایرد

همان دهعت هئارا

موضوع سند

دستورالعمل اعطاي نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب 

  و کارهاي اینترنتی

  30از  8صفحه     

منوط اثر این از استفاده هرگونه و بوده الکترونیکی تجارت توسعه مرکز

  در این بخش فرایند اعطاي نماد اعتماد الکترونیکی تشریح شده است

.دهد شکل زیر، این فرایند را به صورت ساده نشان می

یضاقتمدامن متسیس

 تساوخرد تبث

دامن تفایرد
تساوخرد یسررب

همان دهعت هئارا

دامن ياطعا

تساوخرد دییات

الکترونیکیاصالت نماد اعتماد 

دستورالعمل اعطاي نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب  

  

مرکز به متعلق اثر این حقوق تمامی

در این بخش فرایند اعطاي نماد اعتماد الکترونیکی تشریح شده است

شکل زیر، این فرایند را به صورت ساده نشان می 

اصالت نماد اعتماد 5
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دستورالعمل اعطاي نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب 

.باشد می اثر صاحب از مجوز کسب به منوط

  

سنجی، و مقایسـه اطالعـات    هاي کسب و کار و مشاهده صفحه صحت

  . سنجی

هاي داراي نماد اعتماد الکترونیکی در پورتـال نمـاد و جسـتجوي دامنـه     

عتبار ا  در صورت احراز مجدد صالحیت متقاضی،

هفته مانده به انقضاي اعتبار نمـاد اعتمـاد، نسـبت بـه ارائـه      

اي کـه هنگـام    هاي آن و همچنین مفاد متن تعهدنامـه 

صدور نماد اعتماد به صورت رسمی از ایشان اخذ شده است را در تمام مدت فعالیت و اعتبـار نمـاد اعتمـاد    

ي نماد اعتماد را در اسرع وقـت بـه مرکـز اعـالم     

، حداکثر هاي نظارتی و اخطارهاي صادره از سوي مرکز و دستگاه

موضوع سند

دستورالعمل اعطاي نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب 

  و کارهاي اینترنتی

  30از  9صفحه     

منوط اثر این از استفاده هرگونه و بوده الکترونیکی تجارت توسعه مرکز

  :نحوه احراز اصالت نماد اعتماد از طریق یکی از دو روش زیر امکان پذیر است

هاي کسب و کار و مشاهده صفحه صحت کلیک بر روي تصویر نماد در درگاه

سنجی ها با اطالعات نمایش داده شده در صفحه صحت درج شده در درگاه

هاي داراي نماد اعتماد الکترونیکی در پورتـال نمـاد و جسـتجوي دامنـه      مراجعه به فهرست کسب و کار

. کسب و کار مورد نظر 

شرایط تمدید مدت اعتبار نماد اعتماد الکترونیکی

در صورت احراز مجدد صالحیت متقاضی،  مدت زمان اعتبار نماد اعتماد یک ساله بوده و در پایان این مدت،

هفته مانده به انقضاي اعتبار نمـاد اعتمـاد، نسـبت بـه ارائـه       3باید در فاصله زمانی  متقاضی می

  .درخواست تمدید نماد کسب و کار خود اقدام نماید

  تعهدات دارنده نماد اعتماد الکترونیکی

:دارنده  نماد اعتماد الکترونیکی موظف است

هاي آن و همچنین مفاد متن تعهدنامـه  در این دستورالعمل و پیوستتمامی تعهدات مندرج 

صدور نماد اعتماد به صورت رسمی از ایشان اخذ شده است را در تمام مدت فعالیت و اعتبـار نمـاد اعتمـاد    

الکترونیکی به طور کامل و دقیق رعایت نمایند

ي نماد اعتماد را در اسرع وقـت بـه مرکـز اعـالم     هاي اعطا هرگونه تغییر در کسب و کار در خصوص شاخص

  .کار گیرد را بهتجهیزات استاندارد مورد تایید مرکز 

و اخطارهاي صادره از سوي مرکز و دستگاه -اعم از الکترونیکی و فیزیکی

.دطی دو روز کاري پاسخ ده

دستورالعمل اعطاي نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب  

  

مرکز به متعلق اثر این حقوق تمامی

نحوه احراز اصالت نماد اعتماد از طریق یکی از دو روش زیر امکان پذیر است

کلیک بر روي تصویر نماد در درگاه

درج شده در درگاه

مراجعه به فهرست کسب و کار

کسب و کار مورد نظر 

شرایط تمدید مدت اعتبار نماد اعتماد الکترونیکی6

مدت زمان اعتبار نماد اعتماد یک ساله بوده و در پایان این مدت،

متقاضی می. گردد آن تمدید می

درخواست تمدید نماد کسب و کار خود اقدام نماید

تعهدات دارنده نماد اعتماد الکترونیکی7

دارنده  نماد اعتماد الکترونیکی موظف است

 تمامی تعهدات مندرج

صدور نماد اعتماد به صورت رسمی از ایشان اخذ شده است را در تمام مدت فعالیت و اعتبـار نمـاد اعتمـاد    

الکترونیکی به طور کامل و دقیق رعایت نمایند

هرگونه تغییر در کسب و کار در خصوص شاخص

.نمایند

 تجهیزات استاندارد مورد تایید مرکز

 اعم از الکترونیکی و فیزیکی –به مکاتبات

طی دو روز کاري پاسخ ده
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دستورالعمل اعطاي نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب 

.باشد می اثر صاحب از مجوز کسب به منوط

هاي نظارتی را در مدت زمان ابالغ شده ارائه 

با ي ابالغـی و  لعملهاراستودداري نمـوده و مطـابق د  

  .هد شداخوابطال  ويدر غیر این صورت،  نماد اعتماد 

 .

هاي فعالیت و دسترسی به تجهیزات و اطالعـات  

.فراهم آوردمرتبط با موضوع فعالیت را بنا به تشخیص مرکز، جهت انجام وظایف نظارتی براي مرکز 

ـ ساسدرا ـ م، انامهـ ـ مربر وـ ـ بط وـ ه ـ

ـ یافزم را دره الـتائیدیه و انیدـس ت ـ

نمـاد   ،ارستمررت اصو، و در تعلیقه 

ر شتن عذون دابده اـه مـس به مدت

مرکز، نمـاد  توسط روز  10له ـه فاص

موظف ه هیئت مدیر، نمایدت یا فود 

جد وانسبت به جایگزینی مدیر عامل 

ه شدد یات مددر گر د و اتعلیق میشو

مگر ؛ هد شداخوابطال نماد اعتماد موجب 

خذ مرکز را افقت اموام و قدابه شخص جدید 

موضوع سند

دستورالعمل اعطاي نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب 

  و کارهاي اینترنتی

  30از  10صفحه     

منوط اثر این از استفاده هرگونه و بوده الکترونیکی تجارت توسعه مرکز

هاي نظارتی را در مدت زمان ابالغ شده ارائه  درخواستی مرکز و دستگاهاطالعات، گزارشات و کلیه مستندات 

دداري نمـوده و مطـابق د  جدید خوات تعهدل قبونماد اعتمـاد از  

در غیر این صورت،  نماد اعتماد . دقبلی عمل نمایات تعهدمرکز، صرفاً به ارائه 

نظارتی را به صورت کامل و دقیق اجرا نمایدکمیته ي سو

هاي فعالیت و دسترسی به تجهیزات و اطالعـات   به کلیه اماکن و محل کلیه شرایط الزم جهت ورود بازرسان

مرتبط با موضوع فعالیت را بنا به تشخیص مرکز، جهت انجام وظایف نظارتی براي مرکز 

ـ هر گونه تغییازست قبل اموظف ه نماد اعتماد ند درار ـ

سع مرکز رالـطابه د را محل فعالیت خوع و موضون، نشا

ه ما دوبه مدت مرکز توسط نماد اعتماد شرکت رت ینصو

.هد شد

به مدت ،نماد اعتمادخذ از اپس ه نماد اعتماد نددارکسب و کار اینترنتی 

ه فاصـتذکر باز دو شته باشد پس اهیچ گونه فعالیتی ندویا تعطیل 

.دمیشو

د شور محجومدیرعامل یا ه نماد اعتماد ند، دارحقوقیص 

نسبت به جایگزینی مدیر عامل ه مایک تا م، و عالکز اکتبی به مررت به صوروز  15

تعلیق میشوه مات دو به مد رت نماد اعتمادینصواغیر در . نماید

.هد شداخوابطال شرکت ، نماد اعتماد هم ننمایدافررا 

موجب ه نماد اعتماد نددارشخص حقوقی ن یا بطالارادي 

به شخص جدید ل نتقااه قانونی نسبت بر یط مقراعایت شرربا 

دستورالعمل اعطاي نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب  

  

مرکز به متعلق اثر این حقوق تمامی

 اطالعات، گزارشات و کلیه مستندات

.نماید

نماد اعتمـاد از  تعلیق ن مادر ز

مرکز، صرفاً به ارائه هماهنگی 

سودره از صام حکاا

کلیه شرایط الزم جهت ورود بازرسان

مرتبط با موضوع فعالیت را بنا به تشخیص مرکز، جهت انجام وظایف نظارتی براي مرکز 

ندشخص حقوقی دار

نشام و نا، دیریتـم

ینصوارـغی، در دـنمای

هد شداخواعتماد ابطال 

 کسب و کار اینترنتی چنانچه

تعطیل ل، قابل قبو

میشواعتماد وي ابطال 

 ص شخادر اچنانچه

15تا را تب است مرا

نمایدام قدایط اشر

را نظر رد یط مواشر

ارادي یا ي قهرل نحالا

با ه مایک ینکه تا ا

.نماید
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دستورالعمل اعطاي نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب 

.باشد می اثر صاحب از مجوز کسب به منوط

ل نتقاانسبت به ه ست تا شش ماامدیر تصفیه موظف 

ساعت به  48تا را تب است مراموظف 

نماد ت ین مددر ا. نمایدام قدانسبت به معرفی مدیر عامل 

 .هد شد

موظفند با ر ثه متوفی یا قیم شخص محجو

از پس رت و ین صواغیردر . نمایندام 

ه دارد، بر عهده نمـاد را  نددارمسئولیت 

  .یدآمیدر 

ست اموظف چنانچه شخص حقیقی دارنده نماد اعتماد قصد واگذاري کسب و کار به غیر را داشته باشد، 

مالک جدید کسب و نسبت به معرفی 

رت، نماد ینصوا غیرو در  شود ت نماد اعتماد تعلیق می

 7مـورد را شـامل شـده و در     38هاي احراز صالحیت کسب و کارهاي اینترنتی براي دریافت نماد اعتماد، 

موضوع سند

دستورالعمل اعطاي نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب 

  و کارهاي اینترنتی

  30از  11صفحه     

منوط اثر این از استفاده هرگونه و بوده الکترونیکی تجارت توسعه مرکز

مدیر تصفیه موظف ، حقوقیص شخاارادي ایا ي قهرل نحال

  .خذ نمایدمرکز را افقت اموام و قدابه شخص جدید  کسب و کار اینترنتی

موظف ه ئیس هیئت مدیر، رشخص حقوقیدر مدیرعامل ي 

نسبت به معرفی مدیر عامل ه تا یک ماونماید م عالمرکز ا

هد شداخوابطال شرکت نماد اعتماد  ،رتینصوا غیرشود و در 

ثه متوفی یا قیم شخص محجود، ورشور نماید یا محجوت فو نماده نددارچه شخص حقیقی 

ام قدتعیین تکلیف مالکیت انسبت به ه کثر تا شش مااحد

.هد شداخور، نماد اعتماد ابطال 

مسئولیت ، مسـئول سـایت،   شش ماههت مدین در افعالیت 

در بحالت تعلیق کسب و کار فعالیت د مسئول سایت، جو

چنانچه شخص حقیقی دارنده نماد اعتماد قصد واگذاري کسب و کار به غیر را داشته باشد، 

نسبت به معرفی ه تا یک ماو نماید م عالمرکز اکتبی به رت ساعت به صو

ت نماد اعتماد تعلیق میین مددر ا .خذ نمایدمرکز را افقت 

 .هد شد

اعطاء نماد اعتماد الکترونیکی

  هاي اعطاء نماد اعتماد

هاي احراز صالحیت کسب و کارهاي اینترنتی براي دریافت نماد اعتماد، 

:ها عبارتند از عناوین این گروه

کسب و کار اینترنتی

  کسب و کار اینترنتی

دستورالعمل اعطاي نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب  

  

مرکز به متعلق اثر این حقوق تمامی

نحالت امددر : ه تبصر

کسب و کار اینترنتی

 ي ستعفارت اصودر

مرکز اکتبی به رت صو

شود و در  اعتماد تعلیق می

چه شخص حقیقی چنان

حدمرکز هماهنگی 

ر، نماد اعتماد ابطال مهلت مقري نقضاا

فعالیت رت صودر  :تبصره

جوم وعدرت صودر

 ،چنانچه شخص حقیقی دارنده نماد اعتماد قصد واگذاري کسب و کار به غیر را داشته باشد

ساعت به صو 48تا را تب امر

فقت اموو کار اقدام 

هد شداخواعتماد ابطال 

اعطاء نماد اعتماد الکترونیکی8

هاي اعطاء نماد اعتماد شاخص8.1

هاي احراز صالحیت کسب و کارهاي اینترنتی براي دریافت نماد اعتماد،  شاخص  

عناوین این گروه. اند بندي شده گروه دسته

 کسب و کار اینترنتی مسئولمالک و

کسب و کار اینترنتی
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VERSION

دستورالعمل اعطاي نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب 

.باشد می اثر صاحب از مجوز کسب به منوط

اعطاي . هاي اینترنتی الزامی است گیرد که احراز آنها براي کلیه کسب و کار

  در صورت احراز کلیه این موارد،. باشد

به کسب و کارهاي اینترنتی حائز شرایط مندرج در دستورالعمل مجزایی که 

نامـه   احراز هویت از طریق دفاتر ثبت اسناد رسمی و امضـاي تعهـد  

مربوطه توسط متقاضی در دفتر مربوطه 

ارسال فایل الکترونیکی تعهدنامه که با گواهی امضـاي الکترونیکـی   

حداقل سن مدیر کسب و کار به منظور تاسیس و مدیریت یک کسب 

  باشد سال تمام می 18مجازي و دریافت نماد اعتماد 

الزام کلیه متقاضیان ذکور به ارائه تصویر برابر اصل کارت پایان و یـا  

موضوع سند

دستورالعمل اعطاي نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب 

  و کارهاي اینترنتی

  30از  12صفحه     

منوط اثر این از استفاده هرگونه و بوده الکترونیکی تجارت توسعه مرکز

  قانونمندي کسب و کار

  شفافیت فرایند فروش

رسیدگی به شکایات 

  رعایت حریم خصوصی 

گیرد که احراز آنها براي کلیه کسب و کار بر می ها، مواردي را در

باشد ها می تابع احراز کلیه این شاخص  ها، به کسب و کارنماد اعتماد سطح یک 

  .هاي اینترنتی تعلق خواهد گرفت نماد اعتماد تک ستاره به کسب و کار

به کسب و کارهاي اینترنتی حائز شرایط مندرج در دستورالعمل مجزایی که   نماد دو ستاره دو الی پنج ستاره،

  .شود کز منتشر خواهد شد،  اعطا می

کسب و کار اینترنتی

  شرح شاخص

نحــــــوه 

  ارزیابی

  روش بررسی/ الزامات

ارزیابی و احـراز  

ــک   ــت مال هوی

  کسب و کار

احراز هویت از طریق دفاتر ثبت اسناد رسمی و امضـاي تعهـد    بررسی 

مربوطه توسط متقاضی در دفتر مربوطه 

یا  

ارسال فایل الکترونیکی تعهدنامه که با گواهی امضـاي الکترونیکـی   

  .تایید شده است

حداقل سن مدیر کسب و کار به منظور تاسیس و مدیریت یک کسب   بررسی  -

مجازي و دریافت نماد اعتماد و کار 

الزام کلیه متقاضیان ذکور به ارائه تصویر برابر اصل کارت پایان و یـا    بررسی  -

دستورالعمل اعطاي نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب  

  

مرکز به متعلق اثر این حقوق تمامی

قانونمندي کسب و کار

شفافیت فرایند فروش

 رسیدگی به شکایات

 رعایت حریم خصوصی

 امنیت

ها، مواردي را در این شاخص

نماد اعتماد سطح یک 

نماد اعتماد تک ستاره به کسب و کار

نماد دو ستاره دو الی پنج ستاره،

کز منتشر خواهد شد،  اعطا میتوسط مر

    

کسب و کار اینترنتی مسئولمالک و 8.1.1

  شاخص  شناسه

MO1    هویــت مالــک

  کسب و کار

MO2  سن مالک  

MO3  دارا بودن کـارت
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VERSION

دستورالعمل اعطاي نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب 

.باشد می اثر صاحب از مجوز کسب به منوط

  .معافیت از خدمت سربازي و یا گواهی اشتغال به تحصیل معتبر

باید در زمان ارائه داراي اعتبـار زمـانی    گواهی اشتغال به تحصیل می

براي اشخاص (ارسال کد شناسه یکتا به آدرس فیزیکی کسب و کار 

و ورود کـد  ) گـردد  کد به آدرس فیزکی شرکت ارسـال مـی  

.به ادرس ارائه شده توسط متقاضی در سیستم

در صورتی که سند مالکیت مکان فیزیکی کسب وکار اینترنتی به نام 

سنجی آدرس ارائه شده صرفا هنگـام اعطـا و   

تمدید نماد اعتماد صورت خواهد پذیرفت

لیکن در صورت اسـتیجاري بـودن مکـان فیزیکـی کسـب و کـار       

سـنجی   ماهه صـحت  3در مقاطع زمانی  ارائه شده،

انجام صحت سنجی از طریق برقراري تماس تلفنی با شـماره تمـاس   

ارائه شده و درخواست کد شناسه یکتا که قبال از طریق سیستم بـه  

  .اعالم شده است

صحت  در صورتی که شماره تماس ارائه شده، شماره تلفن ثابت باشد،

.سنجی هنگام اعطا و تمدید نماد اعتماد صورت خواهد پذیرفت

شـماره تلفـن همـراه دائمـی      در صورتی که شماره تماس ارائه شده،

.ماهه تکرار خواهد شد 6سنجی در مقاطع زمانی 

شماره تلفن همـراه اعتبـاري    ره تماس ارائه شده،

موضوع سند

دستورالعمل اعطاي نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب 

  و کارهاي اینترنتی

  30از  13صفحه     

منوط اثر این از استفاده هرگونه و بوده الکترونیکی تجارت توسعه مرکز

  شرح شاخص

نحــــــوه 

  ارزیابی

  روش بررسی/ الزامات

معافیت از خدمت سربازي و یا گواهی اشتغال به تحصیل معتبر

گواهی اشتغال به تحصیل می

  .  باشد

ارزیابی و احـراز  

مکــان فیزیکــی 

   کسب و کار

ارسال کد شناسه یکتا به آدرس فیزیکی کسب و کار   بررسی 

کد به آدرس فیزکی شرکت ارسـال مـی   حقوقی،

به ادرس ارائه شده توسط متقاضی در سیستمارسال شده 

در صورتی که سند مالکیت مکان فیزیکی کسب وکار اینترنتی به نام 

سنجی آدرس ارائه شده صرفا هنگـام اعطـا و    صحت  متقاضی باشد،

تمدید نماد اعتماد صورت خواهد پذیرفت

لیکن در صورت اسـتیجاري بـودن مکـان فیزیکـی کسـب و کـار       

ارائه شده، آدرس  اینترنتی،

  خواهد شد

ــاس  ــماره تم ش

کســب و مالــک 

اعم از ثابـت   کار

  و همراه 

انجام صحت سنجی از طریق برقراري تماس تلفنی با شـماره تمـاس     بررسی 

ارائه شده و درخواست کد شناسه یکتا که قبال از طریق سیستم بـه  

اعالم شده استمتقاضی 

در صورتی که شماره تماس ارائه شده، شماره تلفن ثابت باشد،

سنجی هنگام اعطا و تمدید نماد اعتماد صورت خواهد پذیرفت

در صورتی که شماره تماس ارائه شده،

سنجی در مقاطع زمانی  صحت  باشد،

ره تماس ارائه شده،در صورتی که شما

دستورالعمل اعطاي نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب  

  

مرکز به متعلق اثر این حقوق تمامی

  شاخص  شناسه

پایان و یا معافیت 

ــا  ــدمت و ی از خ

گواهی اشتغال به 

  تحصیل

MO4   مکان فیزیکی  

MO5  کسب  تلفن مالک

  و کار 
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دستورالعمل اعطاي نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب 

.باشد می اثر صاحب از مجوز کسب به منوط

.ماهه تکرار خواهد شد 3سنجی در مقاطع زمانی 

  استعالم صالحیت متقاضی از اداره نظارت بر اماکن عمومی ناجا 

توقف فرایند اعطاي نماد در صورت عدم تایید صالحیت توسط نهـاد  

امکان درخواست بررسی مجدد و تجدید نظر متقاضیان رد صالحیت 

  شده از اداره نظارت بر اماکن عمومی ناجا 

  روش بررسی

 متقاضـی  فرد نام به حقیقی متقاضی دامنه

 و شرکت نام به حقوقی، متقاضی دامنه امتیاز

   مدیره هیئت

 درج Whois در کـه  اسـت  دامنـه  صاحب

 شـماره  بـا  تلفنـی  تمـاس  برقراري طریق

 از قـبال  کـه  یکتـا  شناسه کد درخواست 

.است شده اعالم متقاضی

»تماس با ما  «الزام درج این شماره تماس در صفحه 

موضوع سند

دستورالعمل اعطاي نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب 

  و کارهاي اینترنتی

  30از  14صفحه     

منوط اثر این از استفاده هرگونه و بوده الکترونیکی تجارت توسعه مرکز

  شرح شاخص

نحــــــوه 

  ارزیابی

  روش بررسی/ الزامات

سنجی در مقاطع زمانی  صحت  باشد،

  

ــتعالم  اســـــ

صالحیت مالـک  

کســب و کــار از 

اداره نظارت بـر  

امــاکن عمــومی 

  ناجا

استعالم صالحیت متقاضی از اداره نظارت بر اماکن عمومی ناجا   بررسی

توقف فرایند اعطاي نماد در صورت عدم تایید صالحیت توسط نهـاد  

  مزبور

امکان درخواست بررسی مجدد و تجدید نظر متقاضیان رد صالحیت 

شده از اداره نظارت بر اماکن عمومی ناجا 

  کسب و کار اینترنتی

  شرح شاخص

ــوه  نحــــ

  ارزیابی

روش بررسی/ الزامات

 باید دامنه مالک هویت

ــا ــت ب ــی هوی  متقاض

)  حقـــوقی/ حقیقـــی

  .باشد داشته مطابقت

دامنه لزوم ثبت امتیاز  بررسی 

امتیاز و اعتماد نماد

هیئت اعضاي از یکی یا

صاحب اطالعات منظور(

  .)است شده

ــه   ــی ک ــماره تماس ش

ــه  مراجعــه کننــدگان ب

در  کسب و کـار   درگاه

ــا آن   ــزوم ب ــورت ل ص

طریق از سنجی صحت  بررسی

 و شده ارائه تماس

متقاضی به سیستم طریق

الزام درج این شماره تماس در صفحه 

دستورالعمل اعطاي نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب  

  

مرکز به متعلق اثر این حقوق تمامی

  شاخص  شناسه

MO6    صالحیت مالـک

  کسب و کار

  

کسب و کار اینترنتی8.1.2

شرح شاخص  شاخص  شناسه

MB1

ــک  هویــت مال

  دامنه

هویت

ــا ب

حقیقـــی(

مطابقت

MB2  

کسـب و  تلفن 

  کار

ــه   ــی ک ــماره تماس ش

مراجعــه

درگاه

ــا آن   ــزوم ب ــورت ل ص
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VERSION

دستورالعمل اعطاي نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب 

.باشد می اثر صاحب از مجوز کسب به منوط

  روش بررسی

در صورتی که شماره تماس ارائه شده، شماره تلفـن ثابـت   

صحت سنجی هنگام اعطا و تمدید نماد اعتماد صورت 

شماره تلفـن همـراه    در صورتی که شماره تماس ارائه شده،

ماهـه تکـرار    6سنجی در مقاطع زمانی  صحت

شماره تلفـن همـراه    در صورتی که شماره تماس ارائه شده،

ماهه تکرار  3سنجی در مقاطع زمانی  صحت

»تماس با ما

الزام به درج آدرس پسـت الکترونیکـی کسـب و کـار در     

»تماس با ما

باید متعلق به  آدرس پست الکترونیکی ارائه شده می

هـاي عمـومی ارائـه     دامنه کسب و کار و نه سـرویس 

 yahooو  gmail دهنــده پســت الکترونیکــی ماننــد

قـوانین و  «هـایی بـراي درج    الزام به وجود تب و یا لینـک 

کننـدگان یـا    کسب و کار جهـت اطـالع مصـرف   

موضوع سند

دستورالعمل اعطاي نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب 

  و کارهاي اینترنتی

  30از  15صفحه     

منوط اثر این از استفاده هرگونه و بوده الکترونیکی تجارت توسعه مرکز

  شرح شاخص

ــوه  نحــــ

  ارزیابی

روش بررسی/ الزامات

در صورتی که شماره تماس ارائه شده، شماره تلفـن ثابـت     تماس حاصل نمایند

صحت سنجی هنگام اعطا و تمدید نماد اعتماد صورت  باشد،

.خواهد پذیرفت

در صورتی که شماره تماس ارائه شده،

صحت  دائمی باشد،

.خواهد شد

در صورتی که شماره تماس ارائه شده،

صحت  اعتباري باشد،

.خواهد شد

  

امکان برقراري تمـاس  

از طریـق   فروشـنده با 

فرم ارسال پیام

تماس با ما«درج در صفحه   خود اظهاري

امکان برقراري تمـاس  

از طریـق   فروشـنده با 

پست الکترونیکی

خود اظهاري

الزام به درج آدرس پسـت الکترونیکـی کسـب و کـار در     

تماس با ما«صفحه 

آدرس پست الکترونیکی ارائه شده می(

دامنه کسب و کار و نه سـرویس 

دهنــده پســت الکترونیکــی ماننــد

.) باشد

ــود ــب وجـ ــا و تـ  یـ

 »ما با تماس« هاي لینک

الزام به وجود تب و یا لینـک   خود اظهاري

کسب و کار جهـت اطـالع مصـرف   » مقررات

دستورالعمل اعطاي نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب  

  

مرکز به متعلق اثر این حقوق تمامی

شرح شاخص  شاخص  شناسه

تماس حاصل نمایند

MB3  فرم ارسال پیام

امکان برقراري تمـاس  

با 

فرم ارسال پیام

MB4  

پســــــــت 

الکترونیکی

امکان برقراري تمـاس  

با 

پست الکترونیکی

MB5  

ي ها )لینک(تب

  الزامی

ــود وجـ

لینک
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VERSION

دستورالعمل اعطاي نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب 

.باشد می اثر صاحب از مجوز کسب به منوط

  روش بررسی

مطابق با بیانیه قـوانین و مقـررات اعـالم    

    ،) شده توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

درج  اطالعات تماس و نیز اعالم نحوه ثبت و رسـیدگی بـه   

.» تماس با ما«شکایت در قسمت 

درج موضوع فعالیت کسب و کار و مجوزهاي قانونی انجـام  

  »درباره ما«فعالیت در قسمت 

مالکان بـه  /الزام کسب و کارهاي اینترنتی به درج نام مالک

صورتی که پرداخـت وجـه    عنوان صاحب حساب بانکی، در

شماره کارت /خدمت از طریق واریز به شماره حساب 

هـاي   الزام کسب و کارهاي اینترنتی به به استفاده از درگـاه 

در صورتی که از ایـن روش بـراي    پرداخت اینترنتی معتبر،

کننـدگان،   دریافت وجه کاال و خدمت عرضه شده به مصرف

.  

موضوع سند

دستورالعمل اعطاي نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب 

  و کارهاي اینترنتی

  30از  16صفحه     

منوط اثر این از استفاده هرگونه و بوده الکترونیکی تجارت توسعه مرکز

  شرح شاخص

ــوه  نحــــ

  ارزیابی

روش بررسی/ الزامات

و » مقررات و قوانین« 

  »درباره ما«

مطابق با بیانیه قـوانین و مقـررات اعـالم    (کنندگان  مراجعه

شده توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

درج  اطالعات تماس و نیز اعالم نحوه ثبت و رسـیدگی بـه   

شکایت در قسمت 

درج موضوع فعالیت کسب و کار و مجوزهاي قانونی انجـام  

فعالیت در قسمت 

شماره حسابی که وجوه 

ــافتی از  دریــــــــ

کننـدگان بابـت    مصرف

ارائه کاال و خدمات بـه  

ــی ــز م ــود،  آن واری ش

ــه نــام    مــی بایــد ب

مالکـان کسـب    /مالک

  .وکار باشد

الزام کسب و کارهاي اینترنتی به درج نام مالک  خود اظهاري

عنوان صاحب حساب بانکی، در

خدمت از طریق واریز به شماره حساب / کاال 

  .گیرد صورت می

ــب و   ــتفاده کسـ اسـ

کارهــاي اینترنتــی بــه 

هـاي   استفاده از درگـاه 

پرداخـــت اینترنتـــی 

  معتبر

الزام کسب و کارهاي اینترنتی به به استفاده از درگـاه   خود اظهاري

پرداخت اینترنتی معتبر،

دریافت وجه کاال و خدمت عرضه شده به مصرف

.نمایند استفاده می

ــورت در ــدایت صـ  هـ

 بـــه بازدیدکننـــدگان

  -  خود اظهاري

دستورالعمل اعطاي نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب  

  

مرکز به متعلق اثر این حقوق تمامی

شرح شاخص  شاخص  شناسه

، »

»

MB6

شماره حسـاب  

مالکـان  /مالک

  کسب  وکار

شماره حسابی که وجوه 

ــافتی از  دریــــــــ

مصرف

ارائه کاال و خدمات بـه  

ــی ــز م آن واری

مــی

مالک

وکار باشد

MB7  

درگاه پرداخت 

  معتبر

ــب و   ــتفاده کسـ اسـ

کارهــاي اینترنتــی بــه 

استفاده از درگـاه 

پرداخـــت اینترنتـــی 

معتبر

MB8  

 هـــــــدایت

 به بازدیدکننده

در

بازدیدکننـــدگان
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VERSION

دستورالعمل اعطاي نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب 

.باشد می اثر صاحب از مجوز کسب به منوط

  روش بررسی

  الزام به قرار دادن کد نماد به صورت صحیح در درگاه

  روش بررسی

هـاي   رسانی به متقاضیان، فهرست کسب و کـار 

غیر قانونی و نیز شرایط قانونی عرضه کاالهـا و خـدمات در   

مدل هاي مختلف کسب و کار، توسط مرکز توسـعه تجـارت   

  .الکترونیکی منتشر خواهد شد

مصـداق تبلیغـات     درج هرگونه آرم و نشان فاقد مجوز،

  .گردد کننده محسوب می

جهت اطالع رسانی به متقاضـیان فهرسـت تبلیغـات غیـر     

قانونی انجـام تبلیغـات، در کسـب و     هاي غیر

مرکز توسـعه تجـارت الکترونیکـی    هاي اینترنتی توسط 

  منتشر خواهد شد

موضوع سند

دستورالعمل اعطاي نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب 

  و کارهاي اینترنتی

  30از  17صفحه     

منوط اثر این از استفاده هرگونه و بوده الکترونیکی تجارت توسعه مرکز

  شرح شاخص

ــوه  نحــــ

  ارزیابی

روش بررسی/ الزامات

ــاه ــاي درگ ــر، ه  دیگ

ــفحه ــه ي ص  در مربوط

 نمـایش  جدید ي پنجره

  .شود داده

  بررسی  -

  

الزام به قرار دادن کد نماد به صورت صحیح در درگاه

قانونمندي کسب و کار

روش بررسی/ الزامات  نحوه ارزیابی  شرح شاخص

تطابق نوع و نیـز مـدل   

بــا  کســب و کـار کـاري  

  قوانین جاري کشور

رسانی به متقاضیان، فهرست کسب و کـار  جهت اطالع  خود اظهاري

غیر قانونی و نیز شرایط قانونی عرضه کاالهـا و خـدمات در   

مدل هاي مختلف کسب و کار، توسط مرکز توسـعه تجـارت   

الکترونیکی منتشر خواهد شد

ت منـدرج  تطابق تبلیغا

بـا   کسب و کار  در درگاه

  قوانین جاري کشور

درج هرگونه آرم و نشان فاقد مجوز،  خود اظهاري

کننده محسوب می گمراه

جهت اطالع رسانی به متقاضـیان فهرسـت تبلیغـات غیـر     

هاي غیر قانونی و  روش

هاي اینترنتی توسط  کار

منتشر خواهد شد

دستورالعمل اعطاي نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب  

  

مرکز به متعلق اثر این حقوق تمامی

شرح شاخص  شاخص  شناسه

ــفحات  صــــ

در (دیگــــــر

ــایتهاي  ســـ

  )دیگر

ــاه درگ

ــفحه ص

پنجره

داده

MB9  

قرار گرفتن کد 

نماد به صورت 

صحیح

-

  

قانونمندي کسب و کار8.1.3

شرح شاخص  شاخص  شناسه

MR1  

ــدي  قانونمنـ

کسب و کار و 

  مدل کاري 

تطابق نوع و نیـز مـدل   

کـاري  

قوانین جاري کشور

MR2  

 قانونی بـودن  

  تبلیغات 

تطابق تبلیغا

در درگاه

قوانین جاري کشور
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VERSION

دستورالعمل اعطاي نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب 

.باشد می اثر صاحب از مجوز کسب به منوط

  روش بررسی

 کشور ابعاد، رنگ، ظاهري، فنی، هاي الزام به درج کلیه ویژگی

براي هر یک از کاالهاي عرضه شده  ....مورد مصرف و 

هاي خدمات ارائه شـده در کسـب و    الزام به ارائه کلیه ویژگی

....مدت زمان اعتبار ارائه خدمت و   کار شامل نحوه پشتیبانی،

الزم اسـت   در صورت خاص بودن کاال و خدمت عرضه شـده، 

حوزه و منطقه جغرافیایی  کاربرد کاال، همچنـین  

در (شرایط استفاده از آن و اخطارها و هشدارها در این زمینه 

.به طور کامل بیان شود

 مـابین  اخـتالف  بـروز  و کامـل  اطالعات ارائه

 بـا  حق خدمت،/کاال مشخصات زمینه در فروشنده

.بود

بایـد بـر    خدمت  و همچنین تصاویر، می/ ارائه مشخصات کاال

هاي واقعی کارکردي، فنی، ظاهري و مواردي از 

این دست بوده و حاوي عناصر تبلیغاتی و بزرگنمـایی شـده   

در  –تر تبلیغاتی  این گونه توضیحات و اطالعات اضافه

.ارائه گردد  درگاه  باید در بخش دیگري از می

الزام به درج مجوزهاي قانونی مرتبط با کاال و خدمات عرضـه  

موضوع سند

دستورالعمل اعطاي نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب 

  و کارهاي اینترنتی

  30از  18صفحه     

منوط اثر این از استفاده هرگونه و بوده الکترونیکی تجارت توسعه مرکز

  شفافیت فرایند فروش

  شرح شاخص

ــوه  نحــــ

  ارزیابی

روش بررسی/ الزامات

 از کاملی اطالعات درج

ــی ــاي ویژگ ــایز ه  متم

  خدمات/کاال کننده

الزام به درج کلیه ویژگی  خود اظهاري

مورد مصرف و  سازنده،

.در کسب و کار

الزام به ارائه کلیه ویژگی

کار شامل نحوه پشتیبانی،

در صورت خاص بودن کاال و خدمت عرضه شـده، 

حوزه و منطقه جغرافیایی  کاربرد کاال، همچنـین   نوع، موارد ،

شرایط استفاده از آن و اخطارها و هشدارها در این زمینه 

به طور کامل بیان شود) صورت وجود

ارائه عدم درصورت

فروشنده و خریدار

بود خواهد خریدار

ارائه مشخصات کاال

هاي واقعی کارکردي، فنی، ظاهري و مواردي از  اساس ویژگی

این دست بوده و حاوي عناصر تبلیغاتی و بزرگنمـایی شـده   

این گونه توضیحات و اطالعات اضافه. نباشد

می  -صورت وجود

الزام به درج مجوزهاي قانونی مرتبط با کاال و خدمات عرضـه  

.شده

  

دستورالعمل اعطاي نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب  

  

مرکز به متعلق اثر این حقوق تمامی

شفافیت فرایند فروش8.1.4

شرح شاخص  شاخص  شناسه

MT1  

نمایش ویژگـی  

  خدمات/ کاال

درج

ــی ویژگ

کننده
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دستورالعمل اعطاي نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب 

.باشد می اثر صاحب از مجوز کسب به منوط

  روش بررسی

الزام به ارائه قیمت و تعرفه هر یـک از کاالهـا و یـا خـدمات     

کار به صورت آنالین به همـراه مـدت   عرضه شده در کسب و 

  زمات اعتبار  قیمت و رعایت قیمت هاي مصوب و عرف بازار

 خدمات در/ کاال  هاي مترتب بر خرید الزام به درج کلیه هزینه

 صـفحه  در و یـا  »فـاکتور  پـیش « و یا »سبد خرید

به بیـان    هاي اینترنتی ارائه کننده کاال، کارالزام کلیه کسب و 

کننـده، نحـوه    شفاف روند مرجوع نمودن کاال توسط مصـرف 

اعالم انصراف از خرید کاال و دریافت خدمات و نیز اعالم نحوه 

قانون تجارت  38و شرایط فسخ قرارداد خدمات ، مطابق ماده 

 يراهنمـا « صفحه و »مقررات و قوانین« صفحه

.»فاکتور خرید«و یا  »فاکتور

نحوه اعالم انصراف از خرید کاالو یا دریافت خـدمات توسـط   

باید از طریق هر روش قابل ثبـت و اسـتناد   

بر این اساس اعـالم  . مانند ارسال پیام و یا ایمیل صورت گیرد

  .تلفنی قابل استناد نیست

معیـوب کـه مطـابق قـوانین      به جز موارد مربوط به کاالهـاي 

  .مربوطه پیگیري خواهد شد

هاي اینترنتی به اعالم شـفاف نحـوه و    الزام کلیه کسب و کار

موضوع سند

دستورالعمل اعطاي نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب 

  و کارهاي اینترنتی

  30از  19صفحه     

منوط اثر این از استفاده هرگونه و بوده الکترونیکی تجارت توسعه مرکز

  شرح شاخص

ــوه  نحــــ

  ارزیابی

روش بررسی/ الزامات

قیمت کاال و تعرفه ارائه 

عرضه شده در خدمات 

  به تفکیک کسب و کار

الزام به ارائه قیمت و تعرفه هر یـک از کاالهـا و یـا خـدمات       خود اظهاري

عرضه شده در کسب و 

زمات اعتبار  قیمت و رعایت قیمت هاي مصوب و عرف بازار

هـاي   اعالم سایر هزینه

خرید کـاال و دریافـت   

عالوه بر قیمت  خدمت

از قبیل هزینـه حمـل،   

  ..بسته بندي و 

الزام به درج کلیه هزینه  خود اظهاري

سبد خرید«قسمت 

  »قیمت اعالم«

اعالم نحوه روند بازپس 

گیري کـاالي فروختـه   

شده از مصرف کننده و 

همچنین نحوه و شرایط 

ــه   ــرارداد ارائ ــخ ق فس

  خدمات 

  

الزام کلیه کسب و   خود اظهاري

شفاف روند مرجوع نمودن کاال توسط مصـرف 

اعالم انصراف از خرید کاال و دریافت خدمات و نیز اعالم نحوه 

و شرایط فسخ قرارداد خدمات ، مطابق ماده 

صفحه الکترونیکی در

فاکتور پیش«،»خرید

نحوه اعالم انصراف از خرید کاالو یا دریافت خـدمات توسـط   

باید از طریق هر روش قابل ثبـت و اسـتناد    کننده، می مصرف

مانند ارسال پیام و یا ایمیل صورت گیرد

تلفنی قابل استناد نیست

به جز موارد مربوط به کاالهـاي 

مربوطه پیگیري خواهد شد

ــان  ــوه و زم ــالم نح الزام کلیه کسب و کار  خود اظهارياع

دستورالعمل اعطاي نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب  

  

مرکز به متعلق اثر این حقوق تمامی

شرح شاخص  شاخص  شناسه

MT2  

 نمایش قیمـت 

ــه  ــاال و تعرف ک

  خدمات

ارائه 

خدمات 

کسب و کار

MT3

ــالم  ــایر اع س

  ها  هزینه

اعالم سایر هزینه

خرید کـاال و دریافـت   

خدمت

از قبیل هزینـه حمـل،   

بسته بندي و  

MT4

تشــریح رونــد 

  مرجوعی کاال

  و

ــخ   ــوه فس نح

خدمات

اعالم نحوه روند بازپس 

گیري کـاالي فروختـه   

شده از مصرف کننده و 

همچنین نحوه و شرایط 

ــه   ــرارداد ارائ ــخ ق فس

خدمات 

  

MT5ــان  رونــد تشــریح ــوه و زم ــالم نح اع
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VERSION

دستورالعمل اعطاي نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب 

.باشد می اثر صاحب از مجوز کسب به منوط

  روش بررسی

 صـفحه  وجه پرداختـی توسـط مشـتري در   

»خرید راهنماي« صفحه یاو »

کننده در صورت مرجوع نمـودن   ي بر عهده مصرف

هزینه حمل مجدد کاال براي کسب و کار  کاالي خریداري شده،

هاي اینترنتی به اعالم حداکثر زمانی که  الزام کلیه کسب و کار

کننده کاال به وي تحویل گردیده  از هنگام ثبت سفارش مصرف

  .»فاکتور پیش« گردد در و یا ارائه خدمت آغاز می

الزام کلیه کسب و کارهاي اینترنتی به اعالم ساعاتی که طـی  

توانند با کسب و کـار تمـاس حاصـل     کنندگان می

بـه   اعالم شـده، کسب و کار اینترنتی مکلف است در ساعات 

  .هاي مصرف کنندگان پاسخ دهد

هـاي ممکـن پرداخـت وجـه توسـط       الـزام بـه بیـان شـیوه    

 و یا»  سبدخرید«یا » راهنماي خرید «صفحه

  »قیمت اعالم صفحه« در و یا

موضوع سند

دستورالعمل اعطاي نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب 

  و کارهاي اینترنتی

  30از  20صفحه     

منوط اثر این از استفاده هرگونه و بوده الکترونیکی تجارت توسعه مرکز

  شرح شاخص

ــوه  نحــــ

  ارزیابی

روش بررسی/ الزامات

ــه  ــه ب ــت وج بازپرداخ

خریـــدار در صـــورت 

یـد و یـا   انصراف از خر

ــازپس دادن کــاالي   ب

  ي شدهخریدار

وجه پرداختـی توسـط مشـتري در   زمان بازپرداخت 

»مقررات و قوانین«

ي بر عهده مصرف تنها هزینه

کاالي خریداري شده،

  .خواهد بود

  

اعــالم حــداکثر زمــان 

تحویل کاال و یـا آغـاز   

ارائـــه خـــدمت بـــه 

کننده از هنگـام   مصرف

  ثبت سفارش 

الزام کلیه کسب و کار  خود اظهاري

از هنگام ثبت سفارش مصرف

و یا ارائه خدمت آغاز می

اعالم ساعاتی که کسب 

ــه   ــی ب ــار اینترنت و ک

هـاي متقاضـیان    تماس

  دهد پاسخ می

الزام کلیه کسب و کارهاي اینترنتی به اعالم ساعاتی که طـی    خود اظهاري

کنندگان می آنها مصرف

.نمایند

کسب و کار اینترنتی مکلف است در ساعات 

هاي مصرف کنندگان پاسخ دهد تماس

هــاي  اعــالم شــیوه 

دریافــت وجــه توســط 

شامل روش  کسب و کار

پرداخت (پرداخت وجه 

نقدي پـس از تحویـل   

الـزام بـه بیـان شـیوه      خود اظهاري

صفحه در کننده، مصرف

و یا» فاکتور پیش«

دستورالعمل اعطاي نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب  

  

مرکز به متعلق اثر این حقوق تمامی

شرح شاخص  شاخص  شناسه

ــه استرداد وجه ــه ب ــت وج بازپرداخ

خریـــدار در صـــورت 

انصراف از خر

بــازپس دادن کــاالي  

خریدار

MT6

ــالم  ــدت اع م

زمان تحویل

اعــالم حــداکثر زمــان 

تحویل کاال و یـا آغـاز   

ارائـــه خـــدمت بـــه 

مصرف

ثبت سفارش 

MT7

اعــالم ســاعت 

  پاسخگویی

اعالم ساعاتی که کسب 

ــه   ــی ب ــار اینترنت و ک

تماس

پاسخ می

MT8

ــالم  ــوه اع نح

  پرداخت وجه

اعــالم شــیوه 

دریافــت وجــه توســط 

کسب و کار

پرداخت وجه 

نقدي پـس از تحویـل   
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VERSION

دستورالعمل اعطاي نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب 

.باشد می اثر صاحب از مجوز کسب به منوط

  روش بررسی

الزام به ایجاد یکپارچگی میان کلیه اسناد مرتبط با داد و ستد 

تجاري شامل ثبت سـفارش، تاییـد ثبـت سـفارش، فـاکتور      

سید پرداخت وجه و رسید تحویل یا ارائـه کـاال بـه    

  :به ترتیب زیر کننده و  شناسایی روابط میان این اسناد

 بـودن  یکتـا  براي اثبـات  باید می کسب و کار اینترنتی

 عبـارات  از مختلـف،  اسـناد  در شده فروخته

  -ها و یـا کـدهاي متمـایز کننـده      شامل ویژگی

 خـدمت / کـاال  کننـده  که مبـین و مشـخص  

.باشد

 مبادلـه  اسناد میان ارتباط باید کسب و کار اینترنتی می

 میان رابطه. (نماید اعالم خود اسناد در را معامله

 و فـاکتور  شماره و سفارش شماره و پرداخت

موضوع سند

دستورالعمل اعطاي نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب 

  و کارهاي اینترنتی

  30از  21صفحه     

منوط اثر این از استفاده هرگونه و بوده الکترونیکی تجارت توسعه مرکز

  شرح شاخص

ــوه  نحــــ

  ارزیابی

روش بررسی/ الزامات

پرداخت   کاال و خدمت ،

هــاي  از طریــق درگــاه

بانکی، شماره حساب و 

و نیــز ) شــماره کــارت

ــت   ــانی پرداخ دوره زم

پرداخـت نقـدي   (وجه 

قبــل از ارائــه کــاال   

خــدمت،  پرداخــت  

/ نقـــدي بالفاصـــله 

دار بعــد از ارائــه  مـدت 

خدمت، پرداخـت  /کاال 

  )به صورت اقساطی

وجــــود ارتبــــاط  

ــت   فراینـــدهاي ثبـ

ــري  ــفارش، پیگیـ سـ

ــت  ــفارش، درخواس س

تغییر سفارش، استرداد 

  .با یکدیگر... و 

الزام به ایجاد یکپارچگی میان کلیه اسناد مرتبط با داد و ستد   خود اظهاري

تجاري شامل ثبت سـفارش، تاییـد ثبـت سـفارش، فـاکتور      

سید پرداخت وجه و رسید تحویل یا ارائـه کـاال بـه    تجاري، ر

کننده و  شناسایی روابط میان این اسناد مصرف

کسب و کار اینترنتی

فروخته خدمت/ کاال

شامل ویژگی –یکسانی 

که مبـین و مشـخص   نماید استفاده

باشد شده فروخته

کسب و کار اینترنتی می

معامله هر در شده

پرداخت رسید شناسه

دستورالعمل اعطاي نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب  

  

مرکز به متعلق اثر این حقوق تمامی

شرح شاخص  شاخص  شناسه

کاال و خدمت ،

از طریــق درگــاه

بانکی، شماره حساب و 

شــماره کــارت

ــت   ــانی پرداخ دوره زم

وجه 

قبــل از ارائــه کــاال   

خــدمت،  پرداخــت  /

نقـــدي بالفاصـــله 

مـدت 

کاال 

به صورت اقساطی

MT9

ــارچگی  یکپــ

  فرایند فروش

وجــــود ارتبــــاط  

ــت   فراینـــدهاي ثبـ

ــري  ــفارش، پیگیـ سـ

ــت  ــفارش، درخواس س

تغییر سفارش، استرداد 

و 
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VERSION

دستورالعمل اعطاي نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب 

.باشد می اثر صاحب از مجوز کسب به منوط

  روش بررسی

  )کاال

کننـده در   الزام به اعـالم شـیوه ارسـال کـاال بـراي مصـرف      

  »قیمت اعالم صفحه« در ویا »فاکتور پیش«

هاي اینترنتی به فراهم نمودن ساز و کار الزم 

رسانی به مصرف کننده در خصوص وضعیت خریـد  

کـم از طریـق    صورت گرفته، پس از تایید ثبت سفارش، دست

  :هاي زیر

  کننده در درگاه کسب و کار پنل کاربري مصرف

  

  

  .کنندگان به نحو مقتضی رسانی به مصرف روش اطالع

فاکتور حاوي  هاي اینترنتی به ارائه پیش الزام کلیه کسب و کار

کننده  کاال و خدمت به مصرف اطالعات مربوط به قرارداد ارائه

پیش از نهایی شدن فرایند خرید و پرداخت وجه، به صـورت  

و » سبد خرید«، در صفحه »فاکتور پیش«الکترونیکی در قالب 

.»ثبت سفارش

  .گردد نمونه پیش فاکتور در پیوست دستورالعمل ارائه می

هاي اینترنتی به ارائـه فـاکتور حـاوي     الزام کلیه کسب و کار

کننـده   اطالعات مربوط به کاال و خدمت ارائه شده به مصـرف 

  .پس از پرداخت وجه، به صورت الکترونیکی و یا فیزیکی

موضوع سند

دستورالعمل اعطاي نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب 

  و کارهاي اینترنتی

  30از  22صفحه    

منوط اثر این از استفاده هرگونه و بوده الکترونیکی تجارت توسعه مرکز

  شرح شاخص

ــوه  نحــــ

  ارزیابی

روش بررسی/ الزامات

کاال رسید شماره

ارسال کـاال  اعالم روش 

  کننده براي مصرف

الزام به اعـالم شـیوه ارسـال کـاال بـراي مصـرف        خود اظهاري

« ویا »سبدخرید«

فراهم نمودن سـازوکار  

رسانی به مصرف  اطالع

کننـــده در خصـــوص 

وضعیت خرید صـورت  

  گرفته

هاي اینترنتی به فراهم نمودن ساز و کار الزم  الزام کسب و کار  خود اظهاري

رسانی به مصرف کننده در خصوص وضعیت خریـد   براي اطالع

صورت گرفته، پس از تایید ثبت سفارش، دست

هاي زیر یکی از روش

پنل کاربري مصرف

  پیامک

  ارسال ایمیل

  تماس تلفنی

روش اطالع و اعالم

فاکتور عادي  ارائه پیش

کننده پیش از  به مصرف

نهــایی شــدن فراینــد 

  .  خرید و پرداخت وجه

الزام کلیه کسب و کار  خود اظهاري

اطالعات مربوط به قرارداد ارائه

پیش از نهایی شدن فرایند خرید و پرداخت وجه، به صـورت  

الکترونیکی در قالب 

ثبت سفارش«یا در صفحه 

نمونه پیش فاکتور در پیوست دستورالعمل ارائه می

ارائه فاکتور عـادي بـه   

مصرف کننـده پـس از   

  پرداخت وجه

الزام کلیه کسب و کار  خود اظهاري

اطالعات مربوط به کاال و خدمت ارائه شده به مصـرف 

پس از پرداخت وجه، به صورت الکترونیکی و یا فیزیکی

دستورالعمل اعطاي نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب  

  

مرکز به متعلق اثر این حقوق تمامی

شرح شاخص  شاخص  شناسه

MT10  

اعالم روش شیوه حمل

براي مصرف

MT11  

اطالع رسـانی  

  وضعیت خرید

فراهم نمودن سـازوکار  

اطالع

کننـــده در خصـــوص 

وضعیت خرید صـورت  

گرفته

MT12  

ارائــه پـــیش  

فاکتور عادي

ارائه پیش

به مصرف

نهــایی شــدن فراینــد 

خرید و پرداخت وجه

MT13

ــاکتور  ــه ف ارائ

  عادي

ارائه فاکتور عـادي بـه   

مصرف کننـده پـس از   

پرداخت وجه
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VERSION

دستورالعمل اعطاي نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب 

.باشد می اثر صاحب از مجوز کسب به منوط

  روش بررسی

  .گردد می ارائه دستورالعمل پیوست

  کننده  الزام فروشگاه به دریافت رسید تحویل از مصرف

یک نسخه تحویل خریـدار بـا ذکـر زمـان و مشخصـات      

  خدمت تحویلی

الزام به اعالم نحوه ارائه پشتیبانی و خدمات پس از فروش 

هـاي کـاال و    ویژگـی «یـا  » قوانین و مقـررات 

  »فاکتور

الزام به نگهداري سوابق کلیه معامالت صـورت گرفتـه بـا    

سال پس از اتمام ارائه  حداقل به مدت یککنندگان 

  .خدمت و یا تحویل کاال

  روش بررسی

بینـی سـازوکار    هاي اینترنتی به پیش کسب و کار

  .برابر استانداردهاي اعالمیشکایات و  پیگیري 

  روش بررسی

موضوع سند

دستورالعمل اعطاي نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب 

  و کارهاي اینترنتی

  30از  23صفحه     

منوط اثر این از استفاده هرگونه و بوده الکترونیکی تجارت توسعه مرکز

  شرح شاخص

ــوه  نحــــ

  ارزیابی

روش بررسی/ الزامات

پیوست در فاکتور نمونه

الزام فروشگاه به دریافت رسید تحویل از مصرف  خود اظهاري  -

یک نسخه تحویل خریـدار بـا ذکـر زمـان و مشخصـات      

خدمت تحویلی/کاال

اعالم دقیـق و شـفاف   

نحوه پشتیبانی و ارایـه  

خدمات پس از فـروش  

  سایت در وب

الزام به اعالم نحوه ارائه پشتیبانی و خدمات پس از فروش   اظهاري خود

قوانین و مقـررات «در صفحه 

فاکتور«و یا » خدمت

نگهـداري ســوابق هــر  

  خرید 

الزام به نگهداري سوابق کلیه معامالت صـورت گرفتـه بـا      خود اظهاري

کنندگان  مصرف

خدمت و یا تحویل کاال

  رسیدگی به شکایات 

روش بررسی/ الزامات  نحوه ارزیابی  شرح شاخص

فراهم نمودن ساز و کـار  

شکایات و پیگیري ثبت 

  کنندگان مصرف

کسب و کارالزام   خوداظهاري

و  پیگیري ثبت 

  رعایت حریم خصوصی

روش بررسی/ الزامات  نحوه ارزیابی  شرح شاخص

دستورالعمل اعطاي نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب  

  

مرکز به متعلق اثر این حقوق تمامی

شرح شاخص  شاخص  شناسه

MT14

دریافت رسـید  

  تحویل

-

MT15  

ــالم ــوه اع  نح

ــتیبانی و  پشـ

 از پس خدمات

  فروش

اعالم دقیـق و شـفاف   

نحوه پشتیبانی و ارایـه  

خدمات پس از فـروش  

در وب

MT16  

ــداري  نگهـــ

  سوابق معامالت

نگهـداري ســوابق هــر  

خرید 

  

رسیدگی به شکایات 8.1.5

شرح شاخص  شاخص  شناسه

MC1   ثبــت شــکایات

کنندگان مصرف

فراهم نمودن ساز و کـار  

ثبت 

مصرف

  

رعایت حریم خصوصی8.1.6

شرح شاخص  شاخص  شناسه
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VERSION

دستورالعمل اعطاي نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب 

.باشد می اثر صاحب از مجوز کسب به منوط

هاي اینترنتی به درج قوانین و مقررات  الزام کسب و کار

کنندگان در تـب و   مربوط به حفظ حریم شخصی مصرف

  یا لینک قوانین و مقررات

ت متن قوانین و مقررات مربوط بـه محرمـانگی اطالعـا   

ــارت    ــعه تج ــز توس ــوي مرک ــدگان از س کنن

  ها قرار خواهد گرفت الکترونیکی در اختیار کسب و کار

الزام به رعایت حریم شخصی مصرف کننـدگان مطـابق   

مــوارد اعــالم شــده از ســوي مرکــز توســعه تجــارت 

  روش بررسی

کسب و کار از حیث عدم   درگاهارائه گزارشی از وضعیت 

معرفـی شـده از    هـاي  سـایت  وبوجود انواع بدافزار، از 

  سوي مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

الزام کسب و کار به رعایت شاخص هاي اعالمی از سوي 

   مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در زمینه امنیت درگاه

موضوع سند

دستورالعمل اعطاي نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب 

  و کارهاي اینترنتی

  30از  24صفحه     

منوط اثر این از استفاده هرگونه و بوده الکترونیکی تجارت توسعه مرکز

بیــان شــفاف قــوانین و 

مقررات رعایت شـده در  

سایت در زمینـه حفـظ   

حــــریم شخصــــی  

  کنندگان  مصرف

الزام کسب و کار  خود اظهاري

مربوط به حفظ حریم شخصی مصرف

یا لینک قوانین و مقررات

متن قوانین و مقررات مربوط بـه محرمـانگی اطالعـا   

ــرف ــارت    مص ــعه تج ــز توس ــوي مرک ــدگان از س کنن

الکترونیکی در اختیار کسب و کار

الزام به رعایت حریم شخصی مصرف کننـدگان مطـابق     خود اظهاري  

مــوارد اعــالم شــده از ســوي مرکــز توســعه تجــارت 

الکترونیکی

روش بررسی/ الزامات  نحوه ارزیابی  شاخصشرح 

ارائه گزارشی از وضعیت   بررسی

وجود انواع بدافزار، از 

سوي مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

الزام کسب و کار به رعایت شاخص هاي اعالمی از سوي   بررسی

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در زمینه امنیت درگاه

دستورالعمل اعطاي نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب  

  

مرکز به متعلق اثر این حقوق تمامی

MP1  

بیان قـوانین و  

مقررات مربوط 

بــه رعایــت  

حریم شخصی

بیــان شــفاف قــوانین و 

مقررات رعایت شـده در  

سایت در زمینـه حفـظ   

حــــریم شخصــــی  

مصرف

MP2

رعایت حـریم  

شخصــــــی 

ــرف  مصــــ

کنندگان

-  

  

  امنیت8.1.7

شرح   شاخص  شناسه

ME1

آلوده نبـودن  

کسب و   درگاه

و کــــــــار 

محصوالت آن 

ــواع   ــه انـ بـ

بدافزار 

-

ME2

رعایت شاخص 

ــت  ــاي امنی ه

سـطح  (درگاه 

1(   
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VERSION

دستورالعمل اعطاي نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب 

.باشد می اثر صاحب از مجوز کسب به منوط

سیسـتم،  در ایـن  . اي متمرکز طراحی گردیده است

بر اساس نتایج  .پذیرد هاي نظارتی و مرکز انجام می

نظارت بر کسب و کارهاي اینترنتی و بنا به نوع تخلف صورت گرفته، با کسب و کار اینترنتی متخلف برخـورد خواهـد   

. هاي نظارتی خواهد بود

هاي کسب و کار اینترنتی، نحوه عمل و اقدامات کسـب و  

  .باشد

رضـه کـاال و   قـوانین، مقـررات و ضـوابط در ع   

ها در خصوص اقدامات مربوطه، نتیجه را به 

کمیته موظف است بر حسن اجراي این دستورالعمل نظارت و گزارشات سالیانه جامعی از ارزیابی عملکـرد و  

. به شوراي امنیت کشور ارائه نماید

پرداخـت وجـه و   در این فرایند، بر مدل کسب و کار، انواع کاال و خدمات عرضه شده و نحـوه توزیـع آنهـا، فراینـد     

موضوع سند

دستورالعمل اعطاي نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب 

  و کارهاي اینترنتی

  30از  25صفحه     

منوط اثر این از استفاده هرگونه و بوده الکترونیکی تجارت توسعه مرکز

نظارت بر کسب و کارهاي اینترنتی

اي متمرکز طراحی گردیده است ساز و کار نظارت بر عملکرد کسب و کارهاي اینترنتی به گونه

هاي نظارتی و مرکز انجام می دستگاه: نظارت بر کسب و کارهاي اینترنتی از طریق دو رکن شامل

نظارت بر کسب و کارهاي اینترنتی و بنا به نوع تخلف صورت گرفته، با کسب و کار اینترنتی متخلف برخـورد خواهـد   

هاي نظارتی خواهد بود کسب و کار اینترنتی بر عهده تمامی دستگاه ارزیابی عملکرد واحدهاي

هاي کسب و کار اینترنتی، نحوه عمل و اقدامات کسـب و   ارزیابی فعالیت -هدف از نظارت و ارزیابی عملکرد 

باشد ها می کار به منظور کشف تخلفات و سپس رفع نواقص و برخورد با آن

قـوانین، مقـررات و ضـوابط در ع   هاي خود را با  ظفند فعالیتکسب و کارهاي اینترنتی مو

.منطبق نمایند

ها در خصوص اقدامات مربوطه، نتیجه را به  هاي واصله از دستگاه کمیته نظارتی با بررسی و جمع بندي گزارش

.نماید دبیرخانه کمیته جهت اقدام ارائه می

کمیته موظف است بر حسن اجراي این دستورالعمل نظارت و گزارشات سالیانه جامعی از ارزیابی عملکـرد و  

به شوراي امنیت کشور ارائه نماید را تهیه و در صورت لزوم کسب و کارها

در این فرایند، بر مدل کسب و کار، انواع کاال و خدمات عرضه شده و نحـوه توزیـع آنهـا، فراینـد     

  .گیرد هاي اعطاي نماد اعتماد، نظارت صورت می

  :حوزه نظارت بر کسب و کارهاي اینترنتی به صورت زیر است

نظارت بر مدل کسب و کار

نظارت بر قانونمندي و رعایت الزامات ارائه کاال و خدمات

      نظارت بر رویه توزیع

دستورالعمل اعطاي نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب  

  

مرکز به متعلق اثر این حقوق تمامی

نظارت بر کسب و کارهاي اینترنتی9

ساز و کار نظارت بر عملکرد کسب و کارهاي اینترنتی به گونه  

نظارت بر کسب و کارهاي اینترنتی از طریق دو رکن شامل

نظارت بر کسب و کارهاي اینترنتی و بنا به نوع تخلف صورت گرفته، با کسب و کار اینترنتی متخلف برخـورد خواهـد   

  :بر این اساس . شد

ارزیابی عملکرد واحدهاي

 هدف از نظارت و ارزیابی عملکرد

کار به منظور کشف تخلفات و سپس رفع نواقص و برخورد با آن

کسب و کارهاي اینترنتی مو کلیه

منطبق نمایند خدمات

کمیته نظارتی با بررسی و جمع بندي گزارش

دبیرخانه کمیته جهت اقدام ارائه می

  کمیته موظف است بر حسن اجراي این دستورالعمل نظارت و گزارشات سالیانه جامعی از ارزیابی عملکـرد و

کسب و کارهابازرسی 

در این فرایند، بر مدل کسب و کار، انواع کاال و خدمات عرضه شده و نحـوه توزیـع آنهـا، فراینـد     

هاي اعطاي نماد اعتماد، نظارت صورت می شاخص

حوزه نظارت بر کسب و کارهاي اینترنتی به صورت زیر است

نظارت بر مدل کسب و کار

نظارت بر قانونمندي و رعایت الزامات ارائه کاال و خدمات

نظارت بر رویه توزیع
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VERSION

دستورالعمل اعطاي نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب 

.باشد می اثر صاحب از مجوز کسب به منوط

هاي نظارتی، با توجه به قوانین و مقررات مربوطه، مسئولیت پایش عملکـرد و نظـارت بـر کسـب و کارهـاي      

. نـد چارچوب قوانین جاري کشور انتخـاب و اجـرا نمای  

  .دترنتی از این حیث را دارا می باش

  .کاال و خدمات هستند

آوري  اطالعات الزامـات ارائـه کـاال و خـدمات در اینترنـت، در قالـب       

هاي اجرایی خواهد نمود و این  شناسنامه ها بر مبناي قوانین و مقررات دستگاه هاي صـادر  

  .تکمیل و به منظور اطالع کسب وکارهاي اینترنتی، توسط مرکز منتشر خواهد شد

ـ   قانونمنـدي و  ث لکرد کسب و کارهاي اینترنتـی از حی

  .ایند، اقدام نموده و تخلفات مشاهده شده را به مرکز گزارش نم

ربـط مـورد نظـارت قـرار      هاي نظـارتی ذي 

موضوع سند

دستورالعمل اعطاي نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب 

  و کارهاي اینترنتی

  30از  26صفحه    

منوط اثر این از استفاده هرگونه و بوده الکترونیکی تجارت توسعه مرکز

      ها نظارت بر رویه پرداخت

  اي اعطاء نماد اعتماد

  هاي نظارتی نظارت از طریق دستگاه

هاي نظارتی، با توجه به قوانین و مقررات مربوطه، مسئولیت پایش عملکـرد و نظـارت بـر کسـب و کارهـاي      

نظارت بر مدل کسب و کار

چارچوب قوانین جاري کشور انتخـاب و اجـرا نمای  کسب و کارهاي اینترنتی مکلفند مدل کسب و کار خود را در 

ترنتی از این حیث را دارا می باشی، وظیفه پایش عملکرد کسب و کارهاي این

  نظارت بر قانونمندي و رعایت الزامات ارائه کاال و خدمات 

کاال و خدمات هستندکسب و کارهاي اینترنتی ملزم به رعایت کلیه قوانین، مقررات و ضوابط در عرضه 

آوري  اطالعات الزامـات ارائـه کـاال و خـدمات در اینترنـت، در قالـب        مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اقدام به جمع

هاي اجرایی خواهد نمود و این  شناسنامه ها بر مبناي قوانین و مقررات دستگاه هاي صـادر  

تکمیل و به منظور اطالع کسب وکارهاي اینترنتی، توسط مرکز منتشر خواهد شد  کننده مجوز عرضه کاال و خدمات

ـ  ذي ربط مکلفند نسبت به پایش عم لکرد کسب و کارهاي اینترنتـی از حی

، اقدام نموده و تخلفات مشاهده شده را به مرکز گزارش نمکاال و خدمات

  نظارت بر توزیع کاال 

هاي نظـارتی ذي  نیز توسط دستگاههاي توزیع کاال و توسط کسب و کارهاي اینترنتی 

  نظارت بر رویه هاي پرداخت

دستورالعمل اعطاي نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب  

  

مرکز به متعلق اثر این حقوق تمامی

نظارت بر رویه پرداخت

اي اعطاء نماد اعتماده بر شاخص نظارت

نظارت از طریق دستگاه9.1

هاي نظارتی، با توجه به قوانین و مقررات مربوطه، مسئولیت پایش عملکـرد و نظـارت بـر کسـب و کارهـاي       دستگاه

  باشند اینترنتی را دارا می

نظارت بر مدل کسب و کار9.1.1

کسب و کارهاي اینترنتی مکلفند مدل کسب و کار خود را در 

ی، وظیفه پایش عملکرد کسب و کارهاي ایننیروي انتظام

نظارت بر قانونمندي و رعایت الزامات ارائه کاال و خدمات 9.1.2

کسب و کارهاي اینترنتی ملزم به رعایت کلیه قوانین، مقررات و ضوابط در عرضه 

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اقدام به جمع

هاي اجرایی خواهد نمود و این  شناسنامه ها بر مبناي قوانین و مقررات دستگاه هاي صـادر   هایی از دستگاه شناسنامه

کننده مجوز عرضه کاال و خدمات

ذي ربط مکلفند نسبت به پایش عم نظارتیکلیه دستگاه هاي 

کاال و خدمات رعایت الزامات ارائه

نظارت بر توزیع کاال 9.1.3

هاي توزیع کاال و توسط کسب و کارهاي اینترنتی  رویه

  .گیرد می

نظارت بر رویه هاي پرداخت9.1.4
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دستورالعمل اعطاي نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب 

.باشد می اثر صاحب از مجوز کسب به منوط

بـه  به استناد طرح ساماندهی کسب وکارهاي اینترنتی مصوب شوراي امنیت کشور، درگاه پرداخت الکترونیکی صرفا 

.تدوین ضوابط اجرایی این امر بر عهده بانک مرکزي است
3

  

شاپرك عالوه بر پایش رویه هاي پرداخت کسب و کارهاي اینترنتی از طرف بانک مرکـزي، و اعـالم گزارشـات    

رداخت آن دست از کسب و کارهاي اینترنتی که نمـاد اعتمـاد ایشـان    

.ابطال شده است را از طریق شرکت هاي ارائه دهنده خدمات پرداخت پیگیري نماید

توسط کسب و کار اینترنتی، مراتب را بـه اطـالع   

  .هاي اعطاي نماد اعتماد بر عهده مرکز می باشد

هاي قانونی خـود، تخلفـات کسـب و    

  

هر یک از دستگاه هاي نظارتی در صورت مشاهده هرگونه تخلف از سوي کسب و کارهاي اینترنتی، می بایـد  

.سطح اهمیت آن، جهت طرح در کمیته نظارت به مرکز گزارش نمایند

.پذیرد

موضوع سند

دستورالعمل اعطاي نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب 

  و کارهاي اینترنتی

  30از  27صفحه     

منوط اثر این از استفاده هرگونه و بوده الکترونیکی تجارت توسعه مرکز

به استناد طرح ساماندهی کسب وکارهاي اینترنتی مصوب شوراي امنیت کشور، درگاه پرداخت الکترونیکی صرفا 

تدوین ضوابط اجرایی این امر بر عهده بانک مرکزي است. کسب و کارهاي اینترنتی داراي نماد اعتماد تعلق می گیرد

شاپرك عالوه بر پایش رویه هاي پرداخت کسب و کارهاي اینترنتی از طرف بانک مرکـزي، و اعـالم گزارشـات    

  :تخلف به مرکز، وظیفه دارد

رداخت آن دست از کسب و کارهاي اینترنتی که نمـاد اعتمـاد ایشـان    حسب مورد، لغو امتیاز درگاه پ

ابطال شده است را از طریق شرکت هاي ارائه دهنده خدمات پرداخت پیگیري نماید

توسط کسب و کار اینترنتی، مراتب را بـه اطـالع    درصورت لغو امتیاز درگاه پرداخت در اثر بروز تخلف

  اعطاء نماد اعتمادهاي 

هاي اعطاي نماد اعتماد بر عهده مرکز می باشد نظارت بر عملکرد کسب وکارهاي اینترنتی در زمینه شاخص

بندي تخلفات

هاي قانونی خـود، تخلفـات کسـب و     باید در حوزه اختیارات و مسئولیت هاي نظارتی می مرکز و هر یک از دستگاه

  .بندي نمایند سطح طبقه 6میزان اهمیت به کارهاي اینترنتی را بر حسب 

  .شود در پیوست تخلفات تعیین می) PU(میزان واحد امتیاز منفی تخلف 

  . تخلفات مجرمانه را شامل می شود

هر یک از دستگاه هاي نظارتی در صورت مشاهده هرگونه تخلف از سوي کسب و کارهاي اینترنتی، می بایـد  

سطح اهمیت آن، جهت طرح در کمیته نظارت به مرکز گزارش نمایندمورد تخلف را همراه با 

پذیرد پیشنهاد سطح تخلف صرفاً از طریق کارشناسی دستگاه صورت می

                                        
  این وظیفه از سوي بانک مرکزي به شاپرك تفویض شده است

دستورالعمل اعطاي نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب  

  

مرکز به متعلق اثر این حقوق تمامی

به استناد طرح ساماندهی کسب وکارهاي اینترنتی مصوب شوراي امنیت کشور، درگاه پرداخت الکترونیکی صرفا 

کسب و کارهاي اینترنتی داراي نماد اعتماد تعلق می گیرد

شاپرك عالوه بر پایش رویه هاي پرداخت کسب و کارهاي اینترنتی از طرف بانک مرکـزي، و اعـالم گزارشـات    

تخلف به مرکز، وظیفه دارد

حسب مورد، لغو امتیاز درگاه پ

ابطال شده است را از طریق شرکت هاي ارائه دهنده خدمات پرداخت پیگیري نماید

درصورت لغو امتیاز درگاه پرداخت در اثر بروز تخلف

  .مرکز برساند

  

هاي  شاخصنظارت بر 9.1.5

نظارت بر عملکرد کسب وکارهاي اینترنتی در زمینه شاخص

بندي تخلفات طبقه10

مرکز و هر یک از دستگاه

کارهاي اینترنتی را بر حسب 

 میزان واحد امتیاز منفی تخلف

 تخلفات مجرمانه را شامل می شود،  6سطح

  هر یک از دستگاه هاي نظارتی در صورت مشاهده هرگونه تخلف از سوي کسب و کارهاي اینترنتی، می بایـد

مورد تخلف را همراه با 

پیشنهاد سطح تخلف صرفاً از طریق کارشناسی دستگاه صورت می

                                                          
3
این وظیفه از سوي بانک مرکزي به شاپرك تفویض شده است - 



کد مدرك

KN-EN-eNAMAD 
Instruction-e.shop 

VERSION

دستورالعمل اعطاي نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب 

.باشد می اثر صاحب از مجوز کسب به منوط

(PU)واحد امتیاز منفی 

-

5

4

3

2

1

برسد، مجدداً به عنوان کسب و کار پر تخلف، 

هاي زیر مجموعـه کمیتـه نظـارت بـر     

مـاه از دریافـت نمـاد اعتمـاد      24درصورت ابطال نماد اعتماد، مالک کسب و کار اینترنتـی، بـه مـدت    

هاي مـوردي و  هاي خود در زمان بازرسی

اي از واحدهاي کسب و کارهاي اینترنتی، در صورت مشاهده تخلف، مراتب را از طریق سیستم متمرکز 

آوري مدارك و مستندات  وع تخلف، باید مراتب را جهت پاسخگویی و جمع

روز کـاري از   2الزم به دارنده کسب و کار اینترنتی منعکس نموده و وي موظف است، حـداکثر ظـرف مـدت    

.تاریخ وصول نامه الکترونیکی دبیرخانه، پاسخ الزم را به همراه مستندات مورد نیاز تهیه و ارسال نماید

موضوع سند

دستورالعمل اعطاي نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب 

  و کارهاي اینترنتی

  30از  28صفحه     

منوط اثر این از استفاده هرگونه و بوده الکترونیکی تجارت توسعه مرکز

واحد امتیاز منفی شرح سطح تخلف صورت گرفته

عمل مجرمانه مشاهده شده است

تخلف با اهمیت بسیار زیاد مشاهده شده است

تخلف با اهمیت زیاد مشاهده شده است

تخلف با اهمیت متوسط مشاهده شده است

تخلف با اهمیت کم مشاهده شده است

تخلف با اهمیت خیلی کم مشاهده شده است

برسد، مجدداً به عنوان کسب و کار پر تخلف،  10ماه، مجموع واحد امتیاز منفی به  3درصورتی که ظرف 

هاي زیر مجموعـه کمیتـه نظـارت بـر      از جمله کارگروه( پرونده جهت بررسی عملکرد، به کارگروه پایش

.ارسال خواهد شد )کسب و کارهاي اینترنتی

درصورت ابطال نماد اعتماد، مالک کسب و کار اینترنتـی، بـه مـدت    

.شود الکترونیکی محروم می

رسیدگی به تخلفات

هاي خود در زمان بازرسی هاي اجرایی در حیطه وظایف و مسئولیت واحدهاي نظارتی دستگاه

اي از واحدهاي کسب و کارهاي اینترنتی، در صورت مشاهده تخلف، مراتب را از طریق سیستم متمرکز 

  .نمایند نظارت مرکز ، به دبیرخانه منعکس می

وع تخلف، باید مراتب را جهت پاسخگویی و جمعدبیرخانه پس از وصول گزارش وق

الزم به دارنده کسب و کار اینترنتی منعکس نموده و وي موظف است، حـداکثر ظـرف مـدت    

تاریخ وصول نامه الکترونیکی دبیرخانه، پاسخ الزم را به همراه مستندات مورد نیاز تهیه و ارسال نماید

دستورالعمل اعطاي نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب  

  

مرکز به متعلق اثر این حقوق تمامی

سطح تخلف

6  

5

4

3

2

1

  

 درصورتی که ظرف

پرونده جهت بررسی عملکرد، به کارگروه پایش

کسب و کارهاي اینترنتی

    درصورت ابطال نماد اعتماد، مالک کسب و کار اینترنتـی، بـه مـدت

الکترونیکی محروم می

  

رسیدگی به تخلفات11

واحدهاي نظارتی دستگاه

اي از واحدهاي کسب و کارهاي اینترنتی، در صورت مشاهده تخلف، مراتب را از طریق سیستم متمرکز دوره

نظارت مرکز ، به دبیرخانه منعکس می

دبیرخانه پس از وصول گزارش وق

الزم به دارنده کسب و کار اینترنتی منعکس نموده و وي موظف است، حـداکثر ظـرف مـدت    

تاریخ وصول نامه الکترونیکی دبیرخانه، پاسخ الزم را به همراه مستندات مورد نیاز تهیه و ارسال نماید
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دستورالعمل اعطاي نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب 

.باشد می اثر صاحب از مجوز کسب به منوط

نه پس از دریافت مدارك و مستندات تخلف از دارنده کسب و کار اینترنتی، مکلف است موضوع را در 

تخلفـات کسـب   "کارگروه پایش تخلف انجام شده را بررسی و حسب مورد تصمیماتی را بر طبـق پیوسـت   

.نماید کمیته نظارت پس از بررسی مستندات تصمیم نهایی را جهت ابالغ به دبیرخانه اعالم می

سیدگی به رجهت ه ندوپر شناخته شود،

واحـد کسـب و   فعالیت  ،رمرجع مذکو

در موارد احراز سایر تخلفات، تصمیم نهایی کمیته نظارت به دستگاه نظارتی ذي ربط جهـت اعمـال قـانون    

، ست بدهدکز از دبنابه تشخیص مرا 

، پرونده هم ننمایدافررا نظر رد یط مو

یخ رتاري از کاروز  20ت طی مدند امی تو

.نمایدم 

.شتداهد اتعهد جدید نخود یجا

موضوع سند

دستورالعمل اعطاي نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب 

  و کارهاي اینترنتی

  30از  29صفحه    

منوط اثر این از استفاده هرگونه و بوده الکترونیکی تجارت توسعه مرکز

نه پس از دریافت مدارك و مستندات تخلف از دارنده کسب و کار اینترنتی، مکلف است موضوع را در 

.دستور کار اولین جلسه کارگروه پایش قرار دهد

کارگروه پایش تخلف انجام شده را بررسی و حسب مورد تصمیماتی را بر طبـق پیوسـت   

.به کمیته نظارتی پیشنهاد خواهد داد "

کمیته نظارت پس از بررسی مستندات تصمیم نهایی را جهت ابالغ به دبیرخانه اعالم می

شناخته شود،صف مجرمانه وجد واتخلف   ،نظارتبه تشخیص کمیته 

مرجع مذکوي سواز کم قطعی حور تا صدد و شو میل ساذي صالح ار

.یدآ میدر بحالت تعلیق 

در موارد احراز سایر تخلفات، تصمیم نهایی کمیته نظارت به دستگاه نظارتی ذي ربط جهـت اعمـال قـانون    

ا ر در دستورالعمل ریط مقراشراز یا یکی م تماه نماد اعتماد 

یط مواشره شدد یات مددر گر د و اتعلیق میشوه مایک تا 

.جهت بررسی به کمیته نظارتی ارجاع خواهد شد

ــاد در   ــاد اعتم می تودره، صاراي به اض عتررت اصوه نم

م عالاکتبی رت بصول مستدارك مدم نضماابه د را ست تجدید نظر خو

یجااحق  ،تا تعیین تکلیف نهاییواحد کسب و کار اینترنتی 

دستورالعمل اعطاي نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب  

  

مرکز به متعلق اثر این حقوق تمامی

نه پس از دریافت مدارك و مستندات تخلف از دارنده کسب و کار اینترنتی، مکلف است موضوع را در دبیرخا

دستور کار اولین جلسه کارگروه پایش قرار دهد

   کارگروه پایش تخلف انجام شده را بررسی و حسب مورد تصمیماتی را بر طبـق پیوسـت

"وکارهاي اینترنتی

کمیته نظارت پس از بررسی مستندات تصمیم نهایی را جهت ابالغ به دبیرخانه اعالم می

 به تشخیص کمیته  مواردي کهدر

ذي صالح ارجع قضایی امر

بحالت تعلیق کار اینترنتی 

    در موارد احراز سایر تخلفات، تصمیم نهایی کمیته نظارت به دستگاه نظارتی ذي ربط جهـت اعمـال قـانون

. ارجاع می گردد

 ه نماد اعتماد نددارچنانچه

تا نماد اعتماد وي 

جهت بررسی به کمیته نظارتی ارجاع خواهد شد

تجدید نظر12

ــاد در  ند، دارحکمور صداز پس  ــاد اعتم ه نم

ست تجدید نظر خواخو، در غبالا

واحد کسب و کار اینترنتی در موارد تعلیق، : ه تبصر


