


 هعرفی نواد اعتواد الکترونیکی

ِايدٍلتیاستوِهٌحصشاًتَسظهشوضتَسؼِتجاستالىتشًٍيىيی ٍصاستصيٌؼت هؼيذىٍ)ًشاً

اػغاءهیشَدٍتٌْاتِفؼاليتْايتجاسيلاًًَوٌذدسفضايهجاصيوِصاحةاهتياصآى(تجياست

 .احشاصصالحيتشذُاستاػغاهيگشدد

ِتٌيذيٍاػتثياسسيٌجیو ية داساييهتاپٌجستاسُتَدُوِپساصاحشاصصيالحيت ستثي
ٍواسّايايٌتشًتی تشايهذتيهسالصادسهیگشددٍهجَصفؼاليتو ةٍواسّيادسفضياي

 هجاصيهح َبهیشَد

ّذفاصاػغايًواداػتوادالىتشًٍيىی اػتوادساصيٍسسويتدّیتِفؼاليتو ةٍواسّياي
الىتشًٍيىیٍحوايتاصحمَقهصشفوٌٌذگاىٍجليَگيشياصآسييةّياياحتويالیدساتؼياد

 .هختلفاػناصاهٌيتی اجتواػی فشٌّگیٍالتصادياست



. 

دسلَاػذ)فصلاٍلاصتابسَم-1
(حوايتاصهصشفوٌٌذُ

دس)فصييلدٍماصهثحييلاٍل-2
(لَاػذتثليغ

دس)فصييلسييَماصهثحييلاٍل-3
(لَاػذحوايتاصدادُپيامشخصی

دس)فصييلدٍماصهثحييلدٍم-4
لَاػذحوايتاصاسشاستجاسي

دس)فصلسيَماصهثحيلدٍم-5
 لَاػذحوايتاصػالئنتجاسي

تْيييٍِاجييشاي
اسصياتیساصٍواس

ٍستثيييِتٌيييذي
ه ييتوشٍصييذٍس

اػتويياد»ًشيياى
ٍ«الىتشًٍيىيييی

 «ويفيتخذهات»

 اساسيٌاه3ِهادُ
هشويييضتَسيييؼِ
تجيييييييييياست

 .الىتشًٍيىی

 باالدستی اسناد و قانونی هبناي

تاييذٍضؼيتهَجَدتَسظواسگشٍُ
ريلّياتٍپيشٌْادافضٍدىتؼشيف
ًواداػتوادٍييههيادُدسلياًَى

تجاستالىتشًٍيىی
صحِگزاسيًوادتِػٌيَاىهجيَص)

و ةٍواسايٌتشًتیٍدٍپيشيٌْاد
اصيييالرتيييشايلييياًَىتجييياست

 (الىتشًٍيىی



عيييشرتؼيييييي
هاهَسيت ٍظايفٍ
دسييتگاُّييادس
پيشگيشيٍهماتلِ
تييياتْذييييذاتٍ
آسيةّايًاشيی
اصفؼالييييييييت
فشٍشييگاُّيياي

ايٌتشًتی

تاًيه دستَسالؼول
اػغييياي:هشويييضي

اهتيييياصدسگييياُ
ايٌتشًتيی پشداخت
و يةٍ تيِ صشفا
واسّايداسايًوياد
 اػتوادالىتشًٍيىی

 باالدستي اسناد و قانوني مبناي



 فرایندهاي اعطا، نظارت، شکایت•



 فرایند ارزیابی و اعطاي نواد اعتواد الکترونیکی

ثثت.1
دسخَاستدس
ٍبسايت
ًوادتَسظ
 هتماضی

احشاصَّيت.1-2
 هتماضی

احشاصآدسس.2-2
ايويل شواسُ
تواسٍهحل
فؼاليتو ةٍ
 واسايٌتشًتی

اسصياتیٍبسايتو ةٍ.3
تشسسی)واسايٌتشًتی

لاًًَوٌذيو ةٍواسٍاخز
هجَصّايالصم تشسسیفشآيٌذ
خشيذ تشسسیاعالػات

 ...فشٍشگاٍُ

اخز.4
تؼْذًاهٍِ
تشسسیهذاسن
 هتماضی
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استؼالمصالحيتهتماضیاصپليسًظاستتشاهاوي
ًاجاػوَهی  



کسب و کارهاي اینترنتی هشوول )هراحل صدور پروانه کسب 
 (قانوى نظام صنفی

ثثت داهٌِ ٍ راُ اًذاسی 
 کسة ٍکار

ثثت درخَاست ًواد اعتواد 
 تاییذ ارسیاتی الکتزًٍیکی در ساهاًِ

تاییذ  تکویل تعْذًاهِ 
 پزًٍذُ

 صذٍرپزٍاًِ کسة

تزرسی چک 
 لیست

اعطای ًواد اعتواد 
 الکتزًٍیکی



 فرایند نظارت و پایش 

 ًظاست

 دٍسُاي
سشسسيذ
 صهاىًظاست

تشسسی
الضاهاتٍ
شاخصْاي
 اسصياتی

شٌاسايی
 تخلفات

الذام
هتٌاسةتا
 تخلف

 هَسدي
گضاسش
ساصهاًْاي
 ًظاستی

 اػالمتخلف
تشسسی
 هَضَع

الذام
هتٌاسةتا
 تخلف



 رسیدگی به شکایاتفرایند 

دسيافت
شىاياتاص
عشيكثثتدس
 ساهاًِايٌواد

تشسسیهَضَع
ٍداساتَدى

حذاللششايظ
 تشايسسيذگی

هياًجيگشي
تشايجلة
 سضايتعشفيي

 حلشذُ

حلًشذٍُاسجاعتِهشاجغ

 ريصالر

 تَلفپيگيشياصسَيشاوی



 کویته نظارت بر کسب و کارهاي اینترنتی



 کویته نظارت بر کسب و کارهاي اینترنتی

 

 :ضَاتط تطکیل
طزح ساهاًذّی کسة ٍ کارّای ایٌتزًتی هصَب  6هادُ •

 ضَرای اهٌیت کطَر   91/08/09



 اعضاي کویته نظارت بر کسب و کارهاي اینترنتی

 دبیرخانه کویته نظارت

 

 

 

 کویتهاصلی اعضاي 

 

 

 

 

 هدعواعضاي 

 

ٍصاستاعالػات
ٍصاستاستثاعاتٍفٌاٍسياعالػات

ٍصاستتْذاشت دسهاىٍآهَصشپضشىی
ٍصاستجْادوشاٍسصي

ٍصاستفشٌّگٍاسشاداسالهی
(پليسفتاٍپليسًظاستتشاهاويػوَهی)ًيشٍياًتظاهی  

 

ساصهاىحوايتاصهصشفوٌٌذگاىٍتَليذوٌٌذگاى

ُلضاييِ  هؼاًٍتاجتواػیٍپيشگيشياصٍلَعجشملَ

تجاستحشاستٍصاستصٌؼت هؼذىٍ

ًٍوايٌذگاىسايشدستگاُّايريشتظدسصَستاستثاطهَضَػی

الىتشًٍيىیهشوضتَسؼِتجاست



 وظایف اعضاي کویته نظارت بر کسب و کارهاي اینترنتی

رتثاِ  اصالح سیاست ّا ٍ رٍش ّای اجزایی دستَرالعول اعطاء ًواد اعتوااد   پیطٌْاد •
 الکتزًٍیکیهزکش تَسعِ تجارت آًْا تِ ًظارت تٌذی کسة ٍ کارّای ایٌتزًتی ٍ 

 

تزرسی ٍ ارائِ ًظز در خصَظ درخَاست ّای دریافت ًواد اعتواد الکتزًٍیکی ارجاا   •
 الکتزًٍیکیضذُ تِ کویتِ اس سَی هزکش تَسعِ تجارت 

 

 آًْاتزرسی گشارش جزاین ٍ تخلفات ٍ ًحَُ تزخَرد تا •
 

تزرسی ٍ پیگیزی ضاکایات ٍاصالِ ٍ پیگیازی آى اس طزیاك هزاجاو لااًًَی ٍ ارساا         •
 گشارش

 



 اهن هصوبات کویته 

 کسة ٍکارّای الکتزًٍیکیًظارت تز دستَرالعول اعطای ًواد اعتواد ٍ 1.

 دستَرالعول ارائِ خذهات هسافزتی ٍ گزدضگزی در فضای هجاسی2.

چارچَب فعالیت ٍ ًظارت تز ٍب سایتْای هتوزکش کٌٌذُ پزداخت کسة  3.

 ٍ کارّای ایٌتزًتی

 ضٌاسٌاهِ عزضِ کاال ٍ خذهت در ایٌتزًت4.

تصوین گیزی ّای هَردی در خصَظ اعطای ًواد تِ هذ  ّای خاظ  5.

 کسة ٍ کار



 احراز اصالت نواد اعتواد الکترونیکی



 احراز اصالت نواد اعتواد الکترونیکی

کلیک تز رٍی تصَیز ًواد ٍ  
هطاّذُ هطخصات کسة ٍ 
کار هٌذرج تز رٍی صفحِ  
صحت سٌجی ٍ همایسِ  

اطالعات درج ضذُ در سایت  
ٍ اطالعات ًوایص دادُ ضذُ  
 در صفحِ صحت سٌجی



 احراز اصالت نواد اعتواد الکترونیکی

هزاجعِ تِ صفحِ 
استعالم رٍی سایت  
ًواد تِ آدرس  

https://enamadr
.ir  ٌِجستجَی داه ٍ
کسة ٍ کار ایٌتزًتی 

 هَرد ًظز



 آهار اعطاي نواد اعتواد الکترونیکی



 (  آمار تجمیعي)تعداد نماد اعتماد الکترونیکي اعطا شده 
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ًواداػتواد36910
تجويؼیفؼالتاتاسيخ

08/12/96 

  

 95 94 93 92 سال
96 

 36910 26003 13654 5936 1223 تؼذادتجويؼیًواداػغاشذُ

 42 90 130 385   دسصذسشذ



 نقش نواد در پیشگیري و کاهش جراین سایبري•



نقش نماد اعتماد الکترونیکي در افزایش قابلیت اعتماد به کسب و کارهاي 
 اینترنتي

 ر

http://www7.irna.ir/fa/News/81738713/


 هسایا و آثار نواد اعتواد

 
اعتواد هصزف کٌٌذگاى ًسثت تِ فعالیت کسة ٍکارّای ایٌتزًتی افشایص •

 .ٍ در ًتیجِ افشایص هیل تِ خزیذّای ایٌتزًتی
 .  ایجاد یک تاسار تضویي ضذُ اخاللی تا اعضای اعتثار سٌجی ضذُ•

ضکل گیزی پایگاُ دادُ فعاالى در حَسُ کسة ٍ کار ایٌتزًتی تِ عٌَاى  •
 .  یک پایگاُ اطال  رساًی تزای هصزف کٌٌذگاى

 



 هسایا و آثار نواد اعتواد

اطال  رساًی تِ هطتزیاى کسة ٍ کارّای ایٌتزًتی در راتطِ تا ًحَُ •
 .  اًجام هعاهلِ ٍ ّوچٌیي حمَق لاًًَی خَد

 .ًظارت تز فعالیت کسة ٍ کارّای ایٌتزًتی تِ صَرت هتوزکش ٍ تخصصی•
رسیذگی تِ ضکایات هصزف کٌٌذگاى اس طزیك ایجاد سیستن حل •

 .اختالف

 .تَسعِ تجارت الکتزًٍیکی در کطَر•

 



 هاي آتیبرناهه 

ًواد تِ کسة ٍ کارّای فعا  تز رٍی اًَا  تستزّای الکتزًٍیکی  اعطای •
 ...(ًزم افشار هَتایل  پیام رساى ّا  ضثکِ ّای اجتواعی ٍ)

 تاسًگزی دستَرالعول اعطای ًواد اعتواد الکتزًٍیکی•

 تْیِ ٍ تذٍیي دستَرالعول اعطای ًواد اعتواد الکتزًٍیکی در تستزهَتایل•

 تْیِ ٍ تذٍیي ضیَُ تزرسی فزٍضگاُ ّای فعا  در ضثکِ ّای اجتواعی•

 اصالح لاًَى ٍ آییي ًاهِ هَادی اس لاًَى تجارت الکتزًٍیکی•

 الکتزًٍیکیتذٍیي سٌذ طزح لیوت گذاری خذهات ًواد اعتواد •
 تزگشاری دٍرُ ّای آهَسضی تَسعِ کسة ٍ کارّای ایٌتزًتی•


