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صفحه 2

َٝذ٦ٝ
ثهه ٦اسههش٢بد ثخطهه٢ب ٦ٝضههٞبس٤ٝ 1/47083 ٥سخهه 1391/10/30 ٦دس ساثغهه ٦ثههب ث٢ههذ  1سػهه٤يت١بٝهه ٦ضههٞبس٥ي /192630رٝ ُ/42635/هه٤س
٧1391/10/03يبر ٝحشش٣ ٛصيشا ٟدس خػ٤ظ اسشب١ذاسد٧ب  ٣اٙضاٝبر ى٢ي دسٕب٧٥ب (دشسبٗ٧ب٣ ،ةسبيز٧ب٣ ،ثٖب٧٥ب  ٣سسب٧٦١بي ثشخظ) دسشٖب٧٥بي اخشايي
٤ٝض٤ؿ ٝبدٍ 5 ٥بٝ ٟ٤١ذيشيز خذٝبر ّط٤سي ث ٦ضشح صيش اثالك ٝيض٤د:
ثخص ا :ٗ٣سقبسيو
ماده  .1سقبسيو
دسشٖب٧٥ب٢ٝ :ؾ٤س اص دسشٖب ٥دس اي ٠دسش٤ساٙق ٘ٞدسشٖب٧٥بي ٤ٝض٤ؿ ٝبد٥ي ٍ 5بٝ ٟ٤١ذيشيز خذٝبر ّط٤سي اسز.

سبصٝب٢ٝ :ٟؾ٤س سبصٝب ٟى٢ب٣سي اعالفبر ايشا ٟاسز.
1

غيح : ٦غيح ٦ث٧ ٦ش ىبي٘ ٝش٢ي اص يِ آدسس اي٢شش١شي ٕيشٝ ٦يض٤د ٦ّ ،ثب يِ صثب١ ٟطبٕ٦١زاسي ٝب٢١ذ ٤١ HTMLضش ٣ ٦يب سٙ٤يذ ضذ ٣ ٥اص
عشيٌ ٝش٣سٕش ديذ ٥ض٤د١ .ؾيش ىبي٘٧بي  . . .٣ PDF ،php ،htmlاٝب د٢دش٧٥بي  ٣ pop-upد٢دش٧٥بي ٝحب٣س ،2٥ىبي٘٧بيي ّ٦
س٤ضيحبر ٝش٢ي ثشاي ٝحش٤اي ميش ٝش ٠ث٢ٝ ٦ؾ٤س اىضايص ٍبثٚيز دسششسي آٝبدٝ ٥يٞ١بي٢ذ ) ،3 (d-linkغيحبر ساٞ٢٧بيي ٝدذد،4
اساليذ٧بي يِ اساي ٦ث ٦ف٤٢ا ٟيِ غيح ٦ض٢بخشٞ١ ٦يض١٤ذ.
غيح ٦خب :٦١غيح٦اي ّ ٦ث ٦ف٤٢ا٣ ٟس٣دي ث ٦يِ دسٕب ٥فٝ ٘ٞيّ٢ذ٧ .ش دسٕب٧ي س٨٢ب يِ غيح ٦خب ٦١داسد.
٣ةسبيز٣ :ةسبيز فجبسر اسز اص ٝد٤ٞف٦اي اص غيحبر ٝ ٣حش٤اي ٣ة ّ ٦دس صيش يِ غيح ٦خب ٦١سبصٝب١ذ٧ي ٝيض١٤ذ.
دسٕب( ٥دشسبٗ) :دسٕب ٥ث٣ ٦ةسبيشي ّٝ ٦د٤ٞف٦اي اص دي١٤ذ٧ب  ٣ديٖش ٢ٝبثـ اعالفبر  ٣خذٝبر ثشخظ سا سبصٝب١ذ٧ي ،دسش٦ث٢ذي  ٣اسايٞ١ ٦بيذ،
اعالً ٝيض٤د.
دسٕب( ٥دشسبٗ) اسشب١ي٢ٝ :ؾ٤س دشسبٗ خذٝبر اْٙشش١٣يْي اسشب٧ٟب اسز ّ ٦ثشاي اساي ٦اعالفبر  ٣خذٝبر اسشب١ي ايدبد ٝيض٤د ،اي ٠دشسبٗ ميش اص
دسٕب ٥سبصٝب١ي اسشب١ذاسي اسز.
دسٕب( ٥دشسبٗ) ٚٝي٢ٝ :ؾ٤س دسٕبٚٝ ٥ي خذٝبر اْٙشش١٣يْي خ٤٨ٞسي اسالٝي ايشا (http://www.iran.ir) ٟاسز.
دسٕب٧٥بي ٤ٝض٤ؿ اي ٠دسش٤ساٙق٢ٝ :٘ٞؾ٤س دشسبٗ٧ب٣ ،ةسبيز٧ب٣ ،ثٖب٧٥ب  ٣سسب٧٦١بي ثشخظ ثب دسششسي فٝ٤ٞي دسشٖب ٥اسز ّ ٦دس اي٠
دسش٤ساٙق ٘ٞث ٦اخشػبس دسٕب١ ٥بٝيذٝ ٥يض٤د.
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صفحه 3

ثخص د :ٛ٣ا٧ذاه ،سيبسزٕزاسي  ٣ثش١ب٦ٝسيضي ايدبد دسٕب٥
ماده ٧ .2ذه اص اي ٠دسش٤ساٙق١ ٘ٞؾب٢ٝٛذ ٤ٞ١دٝ ٟشاح٘ ٝخشٚو سيبسزٕزاسي ،سا٧جشي ،عشاحي ،ديبد٥سبصي ،ث٦س٣صسسب١ي٨ٖ١ ،ذاسي ٣
دطشيجب١ي دسٕب ٥دس ساسشبي س٤سق ٦خذٝبر اْٙشش١٣يْي ،خٕ٤ٚيشي اص اساله ٢ٝبثـ ٧ ٣ضي٧٦٢ب ،خٚت افشٞبد  ٣سضبيز ٝشد ٛدس دسيبىز خذٝبر اْٙشش١٣يْي ٣
ٞ٧چ٢ي ٠اسسَبي خبيٖبّ ٥ط٤س دس ٝدبٝـ ثي٠اٚٚٞٙي اسز.
ماده  .3ث٢ٝ٦ؾ٤س سيبسزٕزاسي  ٣سا٧جشي دسٕب ٥دسشٖب ،٥الص ٛاسز دس ٧ش دسشٖب ٥ض٤ساي سيبسزٕزاسي  ٣سا٧جشي دسٕب ٥ثب حض٤س اىشاد صيش
سطْي٘ ض٤د:
 .1ثبالسشيَٝ ٠ب ٛاخشايي دسشٖب ٥يب ٞ١بي٢ذ ٥سبٛاالخشيبس ٣ي ث ٦ف٤٢ا ٟسئيس ض٤سا
ٝ .2سئ ٗ٤س٣اثظ فٝ٤ٞي دسشٖب٥
ٝ .3سئ ٗ٤ى٢ب٣سي اعالفبر دسشٖب٥
ٝ .4سئ٤١ ٗ٤سبصي  ٣سح ٗ٤اداسي دسشٖب٥
ٝ .5سئ ٗ٤حشاسز دسشٖب٥
 .6د١ ٣يش اص ٝذيشا ٣ ٟيب ّبسض٢بسب ٟدسشٖب ٥ثب ا١شخبة ثبالسشيَٝ ٠ب ٛاخشايي دسشٖب٥
ماده  .4ض٤ساي سيبسزٕضاسي  ٣سا٧جشي دسٕب٤ٝ ٥ؽو اسزٍ ،ج٘ اص ٧شٕ ٦١٤اٍذا ٛاخشايي س٢ذ  ٣يب اس٢بد سيبسزٕزاسي  ٣اخشايي دسٕب ٥سا ّ ٦دس
ثشٕيش١ذ٤ٝ ٥اسد صيش ثبضذ ،سذ٣ي ،٠سػ٤يت  ٣ثّٚ ٦ي ٦اىشاد ٝسئٝ ٣ ٗ٤شسجظ ثب دسٕب ٥دسشٖب ٥اثالك ٞ١بيذ:
 .1ا٧ذاه ايدبد  ٣س٤سق ٦دسٕب٥
 .2سيبسز٧بي ٝشث٤ط ث ٦سبٝي٢ٝ ٠بثـ ٝبٙي سبٙيب ٦١دسٕب٥
ٕ .3ش٧٥٣بي ٝخبعت ّ ٣بسثشا ٟدسٕب٥
 .4سيبسز٧بي ٝشث٤ط ث ٦اساي ٦اعالفبر ،خذٝبر ٝ ٣حش٤ا ثٝ ٦خبعجبٟ
 .5سيبسز٧بي ٝشث٤ط ث ٦ث٦س٣صسسب١ي دسٕب٥
 .6س٣ي١ ٦ؾبسر ثش فْٚٞشد دسٕب٥
 .7سيبسز٧بي دي١٤ذد٧ي دسٕب٥
 .8ا١شخبة صثب ٟاغٚي دسٕب ٣ ٥سيبسز٧بي ٝشث٤ط ث ٦دطشيجب١ي دسٕب ٥اص صثب٧ٟبي ديٖش
 .9س٣ي ٦دبسخٖ٤يي ث ٦دسز٧بي اْٙشش١٣يْي
 .10سيبسز٧بي ٝشث٤ط ث ٦حيؼ ٝحشٝبٖ١ي اعالفبر خػ٤غي اضخبظ حَيَي  ٣حٍَ٤ي
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 .11سيبسز٧بي ٝشث٤ط ث ٦ىشاٜ٧سبصي صٝي ٦٢ثشاي دسشيبثي اىشاد ١بس٤ا ٟث ٦دسٕبٝ ٥غبثٌ ثب س٤غي٧٦بي WAI
 .12سيبسز٧بي ٝشث٤ط ث ٦ثشسسي ١يبص ّبسثشا ٣ ٟدطشيجب١ي دسٕب ٥اص اي١ ٠يبص٧ب
 .13سيبسز٧بي ٝشث٤ط ث ٦آ٤ٝصش ٝسشٞش ّبسض٢بسبٝ ٟشسجظ ثب دسٕب٥
ماده  .5ض٤ساي سيبسزٕزاسي  ٣سا٧جشي دسٕب٤ٝ ٥ؽو اسز ،ىشآي٢ذ٧بي الص ٛثشاي ايدبد ،ث ٦س٣صسسب١ي ،دطشيجب١ي ٨ٖ١ ٣ذاسي دسٕب ٥سا سذ٣ي٣ ٠
دس اص سبييذ ثبالسشيَٝ ٠ب ٛاخشايي دسشٖب ٥اثالك ٞ١بيذ.
ماده  .6دسشٖب٤ٝ ٥ؽو اسز سبٙيب ٦١ث٤دخٝ ٦طخػي سا ث٢ٝ ٦ؾ٤س ايدبد ،س٤سق٨ٖ١ ،٦ذاسي ،ث٦س٣صسسب١ي  ٣دطشيجب١ي دسٕب ٥خ٨ز ا١دب ٛا٤ٝسي
١ؾيش ٤ٝاسد صيش ديصثي٢ي ٞ١بي٢ذ.
 .1س٤سق ٦دسٕب٥
 .2س٤سق ٦خذٝبر ثش خظ
٨ٖ١ .3ذاسي  ٣ث ٦س٣ص سسب١ي دسٕب٥
 .4سبٝي ٣ ٠آ٤ٝصش ١يش٣ي ا١سب١ي ٤ٝسد ١يبص ٝغبثٌ سيبسز٧بي ٝػ٤ة ض٤ساي سا٧جشي دسٕب٥
 .5ثشٟ٣سذبسي ىقبٙيز٧بي ٝشسجظ ثب دسٕب ٥دس غ٤سر ٙضٛ٣
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 .6ا١دب١ ٛيبصس٢دي  ٣اسصيبثي دسٕب٥
 .7اخز ٕ٤ا٧ي ى٢ي سػذيٌ ّيييز دسٕب ٥اص آصٝبيطٖب٧٥بي ٤ٝسد سبييذ سبصٝبٝ ،ٟشّض ٚٝي س٤سق ٣ ٦ثْبسٕيشي ١ش ٛاىضاس٧بي ثٝ٤ي ٣
آصادٝ/ش ٠ثبص ايشاٟ
 .8س٤سقّ ٦بسثشا ٟدسٕب ٣ ٥سش٣يح دسٕب ٥اص عشيٌ اعالؿسسب١ي ،سجٚيل  ٣سط٤يٌ ث ٦اسشيبد ٥اص آٟ
ماده ّٚ .7ي٤ٍ ٦ا١ي ،٠آيي١٠ب٧٦ٝب َٝ ٣شسار خبسي خ٤٨ٞسي اسالٝي ايشا ٟدس خػ٤ظ سقبّ ٘ٝبسّ٢ب ٟثب دسشٖب ،٥دسشٖب ٥ثب ض٨ش١٣ذا ،ٟدسشٖب٥
ثب دسشٖب ٣ ٥دسشٖب ٥ثب ثٖ٢ب ٥دس دسٕب ٥الصٛاالخشا اسز.
ماده  .8دسج ١طبٝ ٣ ٟبْٙيز ٝبدي ٝ ٣ق٤٢ي خ٤٨ٞسي اسالٝي ايشا:ٟ
 .1دسشٖب٧٥ب ثبيذ ث ٦غ٤سر ٣اضح ٝ ٣طخع ١ب١ ٣ ٛطب ٟخ٤د سا دس سشآي٢ذ دسٕب ٥دسشٖب ٥دسج ٞ١بي٢ذ .الص ٛاسز سق ٌٚدسٕب ٥ث ٦خ٤٨ٞسي
اسالٝي ايشاٝ ٟطخع ثبضذ.
 .2ثشچست ف٤٢ا 2ٟدس سٞبٝي غيحبر دسٕب٧٥ب ثبيذ ضب١ ٘ٝب ٛدسشٖب ٥ثبضذ.
 .3دشسبٗ٧بي اسشب١ي ثبيذ دس سشآي٢ذ  ٣ثشچست ف٤٢ا ٟسٞبٝي غيحبر ،فجبسر «دشسبٗ اْٙشش١٣يْي اسشب١(( ٟب ٛاسشب »))ٟسا دسج ٞ١بي٢ذ.
 .4دشسبٗ ٚٝي ثبيذ دس سشآي٢ذ  ٣ثشچست ف٤٢ا ٟسٞبٝي غيحبر ،فجبسر «دسٕبٚٝ ٥ي خذٝبر اْٙشش١٣يْي خ٤٨ٞسي اسالٝي ايشا »ٟسا دسج
ٞ١بيذ.
 .5دس دبيي ٠سٞبٝي غيحبر دسٕب٧٥ب فجبساسي ١ؾيش «ّٚي ٦حَٝ ً٤بدي ٝ ٣ق٤٢ي اي ٠سبيز ٝشق ٌٚث١(( ٦ب ٛدسشٖب ))٥اسز» دسج ض٤د.
1

ماده  .9صثب ٟدسٕب٧٥ب
 .1صثب ٟاغٚي ّٚي ٦دسٕب٧٥ب صثب ٟىبسسي اسز .غيح ٦خب ٣ ٦١غيح٣ ٦س٣دي اغٚي دسٕب٧٥ب ثبيذ ث ٦صثب ٟىبسسي ثبسٕزاسي ض٤د.
سجػش :1 ٥دسٕب٧٥ب ثسش ٦ث٢ٝ ٦غَ ٦خنشاىيبيي ٝشث٤ط ٝيس٤ا٢١ذ صثب ٟثٝ٤ي ٢ٝغَ ٦سا ١يض دطشيجب١ي ٞ١بي٢ذ.
سجػش :2 ٥دسٕب ٥داساي ٝخبعت خبسج اص ّط٤س ثبيذ صثب ٟىبسسي  ٣صثب ٟخبسخي ٝش٢بست سا دطشيجب١ي ٤ٞ١د ٣ ٥دس ا١شخبة صثب ٟاغٚي سبيز
ٝخشبس ٝيثبض٢ذ.
 .2دس دسٕب٧٥بيي ّ ٦ث ٦غ٤سر چ٢ذ صثبٝ ٦١يثبض٢ذ ثبيذ اْٝب ٟسنييش صثب ٟثشاي ّبسثشا ٟدس سٞب ٛغيحبر ىشا ٜ٧ض٤د.
 .3غيحبر دسٕب ٥ثبيذ ٝغبثٌ ثب اسشب١ذاسد  ٣ ISO/IEC 10646ثب اسشيبد ٥اص ّبساّشش سز ي١٤يْذ ) (UTF-8عشاحي ٍ ٣بث٘ ٞ١بيص ثبض٢ذ.
ماده  .11ا٢ٝيز دسٕب ٣ ٥حيؼ ٝحشٝبٖ١ي اعالفبر اضخبظ:
 .1دسٕب٧٥ب ثبيذ ثب ٧ذه حيؼ دٍز اعالفبر ،حيؼ اعالفبر دس ثشاثش ٧شٕ ٦١٤سحشيو  ٣يب دسشْبسي ،حيؼ ٝحشٝبٖ١ي اعالفبر (دس سغ٤ح
الصٞ٧ ٣ )ٛچ٢ي ٠دس اخشيبس ث٤د ٟثٍ٤ٝ ٦ـ اعالفبر  ٣خذٝبر ،اٍذاٝبر ّ٢ششٙي ّبىي ٢ٝ ٣بسجي ث ٦ف ٘ٞآ٣س١ذ.
 .2دسشٖب٧٥ب ثبيذ ّ٢ششٗ٧بي ٝذيشيشي سا ثشاي خٕ٤ٚيشي ٞٝ ٣ب١قز اص اىطبي ثي ٤ٝسد اعالفبر حسبس ،ث٤ٝ ٦سد اخشا ٕزاس١ذ.
 .3ا٢ٝيز دسٕب ٥ثب حيؼ ا٢ٝيز حذاٍ٘ ٤ٝاسد صيش سبٝيٝ ٠يض٤د:
3
١ -1-3ش ٛاىضاس ٣ة سش٣س
 -2-3سيسش ٜفب ٘ٝسايب٣ ٦١ة سش٣س
 -3-3ضجْ LAN ٦سايب٣ ٦١ة سش٣س
4
١ -4-3ش ٛاىضاس٧بي ّْٞي ٣ة سش٣س (ٝب٢١ذ دبيٖب ٥داد٧٥ب )
ٝ 5DNS -5-3قشجش ثشاي ضجْ٣ ٦ة سش٣س
ٝ -6-3ذيشيز ٢ّ ٣ششٗ اص سا ٥د٣س ٣ة سش٣س (٤ٝاسدي ٝب٢١ذ اسشيبد ٥اص  ٣ FTPاسشيبد ٥اص سش٣س٧بي اضبىي)
 -7-3حيبؽز ىيضيْي  ٣ضخػي اص ٝح٘ ثشاي اعٞي٢ب ٟاص ا٢ٝيز سد٨يضار ٣ة سش٣س
 .4دسٕب٧٥ب ثبيذ اص دسيبىز اعالفبر خػ٤غي اضخبظ حَيَي  ٣حٍَ٤ي دس ٤ٝاسد ميش ضش٣سي اخش٢بة ٞ١بي٢ذ.
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 .5دسٕب٧٥ب حٌ اىطبي اعالفبر خػ٤غي اضخبظ حَيَي  ٣حٍَ٤ي سا ثذٝ ٟ٣د٤ص٧بي ٍب١٤١ي ١ذاضش ٣ ٦دس غ٤سر سخٚو ثشاثش َٝشسار خبسي
خ٤٨ٞسي اسالٝي ايشا ٟثب آ٧ٟب ثشخ٤سد خ٤ا٧ذ ضذ.
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ثخص س :ٛ٤داٝ ٣ ٦٢ٝيضثب١ي
ماده ١ .11ب ٛدا: ٦٢ٝ
ّٚ .1ي ٦دسٕب٧٥ب ثبيذ اص دس١٤ذ داّ ٦٢ٝط٤سي " ." ٣ ".irايشا "ٟثب سفبيز ٤ٝاسد صيش اسشيبدٞ١ ٥بي٢ذ:
٣ -1-1صاسرخب٧٦١ب  ٣سبصٝب٧ٟبي ٝسشَ٘  ٣سبصٝب٧ٟب  ٣اداسار سبثق ٦آ٧ٟب "".gov.ir
 -2-1سبصٝب٧ٟب ٨١ ٣بد٧بي ميشدٙ٣شي  ٣ميشا١شيبفي ٝب٢١ذ ض٨شداسي٧ب ،ا١د٧٠ٞب  ٣ميش".org.ir" .٥
 -3-1دا١طٖب٧٥ب ٝ ٣شاّض آ٤ٝصضي فبٙي "".ac.ir
ٝ -4-1ذاسس "".sch.ir
 -5-1ضشّز٧ب ٣ ٣ةسبيز٧بي سدبسي "".co.ir
 -6-1ضجْ٧٦ب ،ىشا٢٢ّٜ٧ذٕب ٟخذٝبر اي٢شش١شي  ٣ميش".net.ir" ٥
 -7-1سبيش صيش دا٧٦٢ٝب دس غ٤سر ١يبص س٤سظ سبصٝبٝ ،ٟشّض س٤سقٝ ٣ ٦ذيشيز اي٢شش١ز (ٝشٞب) ّط٤سي افالٝ ٛيض٤د.
١ .2ب ٛدا ٦٢ٝثبيذ ثب ٤٧يز ٝ ٣طخػبر حٍَ٤ي دسشٖب ٥اخشايي ٝشث٤ط ثجز ض٤د ٝ ٣بْٙيز ٝبدي ٝ ٣ق٤٢ي دسٕب ٥ثبيذ ٝشق ٌٚث ٦دسشٖبٝ ٥زّ٤س
ثبضذ.
 .3دسشٖب٧٥ب ثبيذ ديص اص اَ١ضبي افشجبس ١ب ٛدا ٦٢ٝخ٤د ١سجز ث ٦سٞذيذ آ ٟاٍذاٞ١ ٛبي٢ذ.
 .4دسشٖب٧٥ب ثبيذ ّٚي ٦ض٤اثظ ضي١٥٤ب١ ٦ٝبٕٛزاسي دسٕب٧٥ب سا دس ا١شخبة ١ب ٛدا ٦٢ٝخ٤د سفبيز ّ٢٢ذ.
سجػش :٥ضي١٥٤ب١ ٦ٝبٕٛزاسي ١ب ٛدا ٦٢ٝدسٕب٧٥ب ؽشه سٝ ٦ب ٥س٤سظ سبصٝبٝ ،ٟشّض س٤سقٝ ٣ ٦ذيشيز اي٢شش١ز (ٝشٞب) سذ٣ي ٣ ٠اثالك خ٤ا٧ذ ضذ.
 .5چ٢ب١چ ٦دسٕب٧٥ب فال ٥٣ثش دس١٤ذ٧بي ٤ٝض٤ؿ ث٢ذ يِ اص دس١٤ذ٧بي دا ٦٢ٝديٖشي ١يض اسشيبدٝ ٥يٞ١بي٢ذ ،ثبيذ ّٚي ٦اي١ ٠ب٧ٛبي دا ٦٢ٝث١ ٦بٛ
دا ٦٢ٝاغٚي ٧ذايز 1ض٤د.

ماده  .12دسٕب٣ ٥احذ سبصٝب١ي:
٧ .1ش دسشٖب٤ٝ ٥ؽو اسز ثب دسٕب٣ ٥احذ ،دسششسي ثّٚ ٦ي ٦دسٕب٧٥بي ثخص٧بي صيش ٝد٤ٞف ٦خ٤د سا اْٝب ٟدزيش سبصد.
ّٚ .2ي ٦خذٝبر  ٣اعالفبر ٍبث٘ اساي ٦اص س٤ي ٧ش دسشٖب ٥ثبيذ اص عشيٌ دسٕب٣ ٥احذ سبصٝب١ي ٍبث٘ دسششسي  ٣اسشيبد ٥ثشاي ّبسثشا ٟثبضذ.
 .3دس غ٤سر ١يبص يِ دسشٖب ٥ث ٦ايدبد دسٕب٧٥بي ٝخشٚو ثشاي ٣احذ٧بي خ٤د ا٧ذاه٣ ،ؽبيو ،اعالفبر  ٣خذٝبر آ٧ٟب ٞ٧ذ٤ضب١ي  ٣يب س٢بٍض
١ذاضش ٦ثبض٢ذ.

ماده  .13دشسبٗ٧بي ٚٝي  ٣اسشب١ي
 .1دسٕب٧٥ب ثبيذ ّٚي ٦خذٝبر خ٤د سا فال ٥٣ثش دسٕب٣ ٥احذ سبصٝب١ي خ٤د اص عشيٌ دشسبٗ ٚٝي ّ ٦س٤سظ سبصٝب ٟايدبد ضذ ٥اسز١ ،يض اسايٞ١ ٦بي٢ذ.
 .2اسشب١ذاسي٧ب ٤ٝؽوا١ذ ١سجز ث ٦سا٥ا١ذاصي دشسبٗ اسشب١ي اٍذاٞ١ ٛبي٢ذ  ٣دسٕب٧٥بي دسشٖب٧٥بي اسشب ٟثبيذ ّٚي ٦خذٝبر خ٤د سا فال ٥٣ثش دسٕب٥
خ٤د اص عشيٌ دشسبٗ اسشب١ي ١يض اسايٞ١ ٦بي٢ذ.
سجػش :٥ضي١٥٤ب٧٦ٝبي اساي ٦خذٝبر ثش س٣ي دشسبٗ ٚٝي  ٣دشسبٗ٧بي اسشب١ي ؽشه ضص ٝب ٥س٤سظ سبصٝبٝ ،ٟشّض س٤سقٝ ٣ ٦ذيشيز اي٢شش١ز
(ٝشٞب) سذ٣ي ٣ ٠اثالك ٝيض٤د.

ماده ٝ .14يض ثب١ي دسٕب:٥
ٝ .1يضثب١ي ّٚي ٦دسٕب٧٥ب ثبيذ دس ٝشاّض داد ٥داخ٘ ّط٤س ا١دبٕ ٛيشد.
 .2دس ساسشبي خذاسبصي سشاىيِ داخٚي  ٣اي٢شش١ز اص يِديٖش دس الي٦ي دسششسيٝ ،يضثب١ي دسٕب٧٥بي ٤ٝض٤ؿ اي ٠دسش٤ساٙق ٘ٞثبيذ خذٝبر خ٤د
سا فال ٥٣ثش آدسس٧بي فٝ٤ٞي  IPاص عشيٌ آدسس٧بي خػ٤غي ١ IPيض اسايٞ١ ٦بي٢ذ.
ٝ .3ذيشا ٟدسٕب٧٥ب الص ٛاسز ضٝ ٠ٞشاخق ٦ث ٦سبيز ثجز دا٧٦٢ٝبي ّط٤سي ) (www.nic.irدس خػ٤ظ ثجز ٧nsبي اي٢ششا١شي فال ٥٣ثش ثجز
٧nsبي اي٢شش١شي اٍذاَٝ ٛشضي سا ا١دب ٛد٢٧ذ.
________________________________________________________________________________
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 .4سجذي٘ ١ب ٛدا٧٦٢ٝبي سبيز٧بي ٝيضثب١ي ضذ ٥ث ٦آدسس٧بي فذدي خػ٤غي اي٢شش١شي ٝش٢بؽش ثب آ٧ٟب اص عشيٌ سش٣س٧بي
)ٝ ٦ّ Name Serverشقبٍجب س٤سظ سبصٝب ٟى٢ب٣سي اعالفبر ايشا ٟافال ٛخ٤ا٧ذ ضذ.
ٝ .5ش٢بست ث ٦سا٥ا١ذاصي ٝشاّض داد ٥اسشب١ي ث٢ٝ ٦ؾ٤س ّب٧ص سشاىيِ ضجْ ٦الص ٛاسز ٝيضثب١ي دسٕب٧٥بي سغح اسشب ٟدس ٝشّض داد ٥اسشب١ي
ا١دبٕ ٛيشد.
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ثخص چ٨بسٝ :ٛحش٤ا
ماده ٖ١ .15بسش ٝشٝ ٣ ٟ٤حش٤اي سبيز:
 .1دسٕب٧٥ب دس خػ٤ظ ٖ١بسش ٝشٝ ٣ ٟ٤حش٤ا ثبيذ ٤ٝاسد صيش سا سفبيز ٞ١بي٢ذ:
٤ٍ -1-1افذ ٖ١بسضي  ٣دسش٤سي خظ  ٣صثب ٟىبسسي  ٣س٤غي٧٦بي ىشٖ٢٧سشب ٟصثب ٣ ٟادة ىبسسي سفبيز ض٤د.
١ -2-1جبيذ اص ّٞٚبر  ٣اغغالحبر يب اخشػبسار ١بٝب٤١س اسشيبدٞ١ ٥بي٢ذ .دس غ٤سر ١يبص ث ٦اسشيبد ،٥ايّٞٚ ٦١٤ٕ٠بر  ٣اغغالحبر ثبيذ
ث١ ٦ح ٤ضبيسش٦اي سطشيح ض١٤ذ.
 .2دس ٤ٝاسدي ّ ٦اص ٝشٝ ٣ ٟ٤غبٙت ع٤ال١ي اسشيبدٝ ٥يض٤دٍ ،ج٘ اص اسايٝ ّ٘ ٦غٚت ،خالغّٚ ٣ ٦يذ ٣اط٧٥بي آ ٣ ٟسبيش اعالفبر ٜ٨ٝ
آ٣سد ٥ض٤د.
 .3اعالفبر ثبيذ ث٦١٤ٕ٦اي ّبٝال ٣اضح  ٣دس ٍبٙت دسش٦ث٢ذي٧بي ٝطخع ٝ ٣دضا سذ٣ي ٣ ٠ث ٦ثبصديذّ٢٢ذٕب ٟفشض ٦ض٤د .ف٢بغش ٣
اعالفبر ٝشث٤ط ث ٜ٧ ٦دس يِ ٕشٍ ٥٣شاس ٕشىش ٣ ٦ث ٦غ٤سر دشاّ٢ذ١ ٣ ٥ب ٝطخع اساي١ ٦ط٤د.
ماده  .16غيح ٦خب:٦١
 .1غيح ٦خب ٦١ثبيذ ٍبثٚيز٧بي دسٕب ٥سا اسايٞ١ ٦بيذ.
 .2ىَظ خالغ٦اي اص اعالفبر  ٣ى٨شسز خذٝبر دسٕب ٥ثش س٣ي غيح ٦خب ٦١آ٣سد ٥ض٤د.
 .3ديص اص غيح ٦خب١ ٦١جبيذ يِ غيح٣ ٦اسظ ١ؾيش غيح ٦ا١شخبة صثبٞ١ ،ٟبيص غيحبر ٕشاىيْي ،د٤يبٞ١بيي  ٣خ٤شآٝذٕ٤يي  ٣يب ٤ٝاسد
ديٖش ٍشاس ثٖيشد.
 .4ع ٗ٤غيح ٦خب ٦١ثبيذ ٝحذ٣د ثبضذ .ثخص٧بي اسبسي آ ٟحشياالْٝب ٟدس يِ ٞ١ب ٍبث٘ ديذ ٟثبضذ.
 .5ىضبي ٢ٝغَياي ثشاي ّٚي ٦ثخص٧بي اساي ٦ضذ ٥س٤سظ دسٕبٝ ٥ش٢بست ثب اٞ٧يز ٧ش يِ اص آ٧ٟب دس غيح ٦خب ٦١اخشػبظ داد ٥ض٤د.
 .6دس غ٤سر ١يبص ث١ ٦بّ ٛبسثشي  ٣ض٢بس٣ ٦س٣د د٢دش ٥آ ٟدس غيح ٦خب ٦١آ٣سد ٥ض٤د.
ماده  .17ثخص٧بي ٤ٝسد ١يبص دس دسٕب:٥
دسٕب ٥ثبيذ ثخص٧بي صيش سا اسايٞ١ ٦بيذ:

 -1غيح ٦سٞبس ثب ٝب:1
يِ غيح ٦سحز ف٤٢ا« ٟسٞبس ثب ٝب» داضش ٦ثبضذ .غيح ٦سٞبس ثب ٝب ثبيذ حذاٍ٘ داساي اعالفبر صيش ثبضذ.
١ -1-1طب١ي دسشي دسشٖب ،٥سبخشٞب٧ٟب ٣ ٣احذ٧بي سبثق٦
 -2-1ضٞبس ٥سٚي٧٠ب ضش٣سي ضب ٘ٝسٚي٧٠بي دسشٖب٤ٕ ،٥يب ٞ١ ٣بثش
١ -3-1طب١ي٧بي دسز اْٙشش١٣يْي
 -4-1سبفبر ّبس  ٣ايب ٛسقغيالر دسشٖب٥

 -2غيح ٦دسثبسٝ ٥ب:2
يِ غيح ٦سحز ف٤٢ا« ٟدسثبسٝ ٥ب» داضش ٦ثبضذ .اي ٠غيح ٦ثبيذ اعالفبر اسبسي دسثبس ٥دسشٖب ٥سا ف٤٢اٞ١ ٟبيذ .حذاٍ٘ اعالفبر ٤ٝسد
١يبص دس اي ٠غيح ٦فجبسرا١ذ اص:
ٍ -1-2ب ٟ٤١سطْي٘  /اسبس١ب ٦ٝدسشٖب٥
 -2-2ضشحي اص ٝب٤ٝسيز ٣ ٣ؽبيو دسشٖب٥
 -3-2ا٧ذاه ايدبد دسٕب٥
 -4-2ثش١ب٧٦ٝب  ٣عشح٧بي ّال ٟدسشٖب٥
4
3
 -5-2سبخشبس سبصٝب١ي ث ٦غ٤سر اثش ٝش٢ي  ٣ىشا دي١٤ذ
ٝ -6-2قشىي دسشٖب٧٥بي ثبالدسشي ،صيش ٝد٤ٞف ٣ ٦ديٖش دسشٖب٧٥بي ٝشسجظ
ٝ -7-2قشىي سييسٝ ،ذيشا ٟاسضذ ٝ ٣ذيشا٣ ٟاحذ٧بي ٝخشٚو دسشٖب٥
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 -3غيحَ١ ٦ط ٦سبيز 1يب ى٨شسز ٤ٝض٤في:2
غيحَ١« ٦ط ٦سبيز» يب «ى٨شسز ٤ٝض٤في» غيح٦اي ث٦س٣ص اسز ّ١ ٦طب ٟد٢٧ذ ٥عشحي اص عجَ٦ث٢ذي ٝحش٤اي اغٚي س٣ي دسٕب٥
ٝيثبضذ.

 -4غيح ٦دشسص٧بي ٝشذا:3ٗ٣
غيح٦اي ثشاي دبسخ ث ٦سؤ٣االسي ّ ٦امٚت دشسيذٝ ٥يض١٤ذ سحز ف٤٢ا« ٟدشسص٧بي ٝشذا »ٗ٣داضش ٦ثبض٢ذ.

 -5ثخص اعالؿسسب١ي خذٝبر دسشٖب: ٥
دس اي ٠ثخص ثبيذ ّٚي ٦خذٝبر دسشٖب ٥اف ٜاص خذٝبر س٢شي  ٣اْٙشش١٣يْي ضب٤ٝ ٘ٝاسدي ١ؾيش ى٨شسز ف٢ب٣ي ٠خذٝبر دسشٖب ،٥افالٛ
ٝذاسُ ٤ٝسد ١يبص ثشاي ا١دب٧ ٛش خذٝزٍ ،بث٘ دسششس ث٤د ٟىش٧ٛبي اداسي ٤ٝسد ١يبص ٧ش خذٝز  ٣س٣اٗ اساي ٦خذٝز ث ٦ع٤س ٣اضح ٣
س٣ض ٠ثيب ٟض٤د ث ٦ع٤سي ّٝ ٦شاخق٢٢ّ ٦ذ ٥ث ٦آسب١ي  ٣ث ٦غ٤سر اثش ٝش٢ي  ٣ىشا دي١٤ذي ث ٦اعالفبر ٧ش خذٝز دسششسي ديذا ٞ١بيذ.
 -1-5ىش٧ٛب ثبيذ ثش س٣ي دسٕبٍ ٥بث٘ ثبصثي٢ي  ٣چبح ثبضذ.
 -2-5دس ٤ٝاسد َٝشضي اْٝب ٟدا٤ٚ١د ىش٧ٛب اص س٣ي دسٕب ٥ىشا ٜ٧ثبضذ.
 -3-5ىش٧ٛب دس غ٤سر اْٝب ٟثب ٍبثٚيز سْٞي٘ ضذ ٟثش س٣ي دسٕب ٥اساي ٦ض١٤ذ.
 -4-5چ٢ب١چ ٦ىش٧ٛب ث ٦داليٚي اص ٍجي٘ دسيبىز ٧ضي ٣ ٦٢يب دسيبىز ٝذاسُ خبغي ٍبدس ث ٦اساي ٦اص عشيٌ دسٕب١ ٥جبضذ ،ثبيذ ضي٥٤
دسخ٤اسز  ٣دسزيبثي ث ٦آ٨١ب اساي ٦ض٤د.

 -6ثخص خذٝبر اْٙشش١٣يْي:
دس اي ٠ثخص ثبيذ ّٚي ٦خذٝبسي ّ ٦دسشٖب ٥ث ٦غ٤سر اْٙشش١٣يْي اسايٝ ٦يّ٢ذ ،ثشاي ٝشاخق٢٢ّ٦ذٕبٍ ٟبث٘ دسششس ثبضذ ث ٦غ٤سسي ّ ٦ث٦
آسب١ي ثش٤ا٢١ذ اص خذٝبر ٝشث٤ع ٦اسشيبدٞ١ ٥بي٢ذ.
 -1-6دسشٖب ٥ثبيذ خذٝبر خذيذ اْٙشش١٣يْي اساي ٦ضذ ٥ثش س٣ي دسٕب ٥سا ث ٦غ٤سر ّبٝال ٝطخع  ٣ثشخسش٦اي ث ٦ض٨ش١٣ذا٣ ٟ
ثبصديذّ٢٢ذٕبٝ ٟقشىي ٞ١بيذ.
 -2-6دس غ٤سسي ّ ٦خذٝشي ١يبص ث ٦سقب ٣ ٘ٝاسشيبد ٥اص ٢ٝبثـ سبيش دسشٖب٧٥ب داضش ٦ثبضذ ،اي ٠سقبٝالر ثبيذ ث ٦غ٤سر اْٙشش١٣يْي ٣
خ٤دّبس ا١دبٕ ٛيشد.

 -7غيحٝ ٦طبم٘  ٣ىشغز٧بي ضنٚي:
غيح٦اي ثب ف٤٢ا« ٟىشغز٧بي ضنٚي»  ٣يب اسبٝي ٝطبث ٣ ٦ثب رّش ضشايظ فٝ٤ٞي  ٣اخشػبغي١ ،ح ٥٤اضشنبٗ دس دسشٖبٝ ٥شث٤ع،٦
ىشغز٧بي ضنٚي آسي ٝب٢١ذ ىشغز٧بي اسشخذاّ ،ٛبسآ٤ٝصي ،عشح سشثبصي  ٣دف٤ر ثْٞ٧ ٦بسي  ... ٣داضش ٦ثبض٢ذ.

 -8ثخص ٍ٤ا١يَٝ ٣ ٠شسار:
١سخ٦اي اص ٍ٤ا١يَٝ ،٠شسار ،دسش٤ساٙق٧٘ٞب  ٣ض٤اثظ ٝشسجظ ثب ٣ؽبيو دسشٖب ٥ثٞ٧ ٦شا ٥س٤ضيحبر ّبىي ٍ ٣بث٘ ى ٜ٨ثشاي ف ٛ٤ٞسا داضش٦
ثبضذ.

 -9ثخص ٝضايذ٧٥ب٢ٝ ،بٍػ٧٦ب  ٣ىشاخ٤ا٧ٟب:
دسشٖب٧٥ب ثبيذ اعالفبر ٝضايذ٧٥ب٢ٝ ،بٍػ٧٦ب  ٣ىشاخ٤ا٧ٟب سا ثٞ٧ ٦شاّٚ ٥ي ٦اس٢بد  ٣اعالفبر ٤ٝسد ١يبص خ٨ز ضشّز دس آ٧ٟب سا ٞ٧ضٝب ٟثب
ا١شطبس دس سسب٧٦١ب  ٣دشسبٗ ٚٝي ٢ٝبٍػبر ّط٤س ثش س٣ي دسٕب ٥خ٤د اساي٤ٞ١ ٦دٝ ٣ ٥غبثٌ َٝشاسر خبسي ّط٤س ىشآي٢ذ٧بي ثشٕضاسي
ٝضايذ٧٥ب٢ٝ ،بٍػ٧٦ب  ٣ىشاخ٤ا٧ٟب سا ث ٦غ٤سر اْٙشش١٣يْي اسايٞ١ ٦بي٢ذ.

 -10ثخص ٝد٤ص٧ب٤ٕ ،ا٧ي٢ب٧٦ٝب  ٣دش٣ا٧٦١ب:
دس غ٤سر غذ٣س ٕ٤ا٧ي٢بٝ ،٦ٝد٤ص ،دش٣ا١ ٣ ٦١ؾبيش آ ٟس٤سظ دسشٖب ٥ثبيذ اعالفبسي ١ؾيش اسبٝي ١ ٣طب١ي داس١ذٕب ٟاي٤١ ٠ؿ ٝد٤ص٧ب ث٦
غ٤سر دٍيٌ ّ ٣ب ٘ٝثب سفبيز ٝبد 9 ٥اي ٠دسش٤ساٙق ٘ٞثش س٣ي دسٕب ٥اساي ٦ض٤د.

 -11غيح ٦سيبسز٧بي دسٕب:٥
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ثبيذ سيبسز٧بي ّالٝ ٟػ٤ة ض٤ساي سا٧جشي دسٕب ٥دس غيح٦اي سحز ف٤٢ا« ٟسيبسز٧بي دسٕب ٣ «٥ثب ٖ١بسضي ٍبث٘ ى ٜ٨ثشاي فٛ٤ٞ
اساي ٦ض٤د .دي١٤ذ ث ٦اي ٠غيح ٦ثبيذ دس دبيي ٠سٞبٝي غيحبر ٍشاس داد ٥ض٤د .حذاٍ٘ اعالفبر اساي ٦ضذ ٥دس اي ٠غيح ٦فجبسر اسز اص
سيبسز٧بي ٝشث٤ط ث:٦
 -1-11ايدبد دسٕبٝ ٣ ٥خبعجب ٟآٟ
 -2-11دزيشش ٝسئٙ٤يز ٝحش٤اي اساي ٦ضذ ٥ثش س٣ي دسٕب٥
 -3-11دي١٤ذ د٧ي دسٕب٥
 -4-11ث٦س٣ص سسب١ي دسٕب٥
١ -5-11ح ٥٤اسشيبدٝ ٣ ٥حبىؾز اص اعالفبر ضخػي دسيبىز ضذ ٥اص اضخبظ

 -12غيح ٣ ٦يب ثخص دي١٤ذ٧بي :ٜ٨ٝ
دسٕب٧٥ب ثبيذ ١سجز ث ٦ايدبد دي١٤ذ ث ٦ديٖش دسٕب٧٥ب ٝشسجظ اٍذاٞ١ ٛبي٢ذ .ثشاي دسششسي ث ٦دي١٤ذ٧بي ٝ ٜ٨ٝيس٤ا ٟس٣ش٧بي صيش سا
اسشيبد٤ٞ١ ٥د:
 -1-12ايدبد غيح ٦دي١٤ذ٧ب
 -2-12اخشػبظ ثخص ثبثشي اص ٧ش غيح ٦ث٢ٝ ٦ؾ٤س اساي ٦دي١٤ذ٧بي ٝشسجظ ثب ٝحش٤اي آٟ

 -13غيح ٣ ٦يب ثخص ١طشيبر:
دسٕب٧٥ب ثبيذ دس ٍبٙت غيح ٣ ٦يب ثخص ١طشيبر ٍبثٚيز اسايّٚ ٦ي١ ٦طشيبر دسشٖب ٥سا ث ٦عيو٧بي ٝخشٚو ٝشاخق٢٢ّ ٦ذ ٥داضش ٦ثبض٢ذ ٣
چ٢ب١چ١ ٦طشيبر ث ٦داليٚي اص ٍجي٘ دسيبىز ٧ضي ٣ ٦٢يب دسيبىز ٝذاسُ خبغي ٍبدس ث ٦اساي ٦اص عشيٌ دسٕب١ ٥جبضذ ،ثبيذ ضي ٥٤دسخ٤اسز ٣
دسشيبثي ث ٦آ٧ٟب اساي ٦ض٤د.
ماده  .18دي١٤ذ ث ٦ديٖش دسٕب٧٥ب:
 .1دسٕب٧٥ب ثبيذ سيبسشي خبٝـّ ،ب٣ ٣ ٘ٝاضح دس خػ٤ظ ١ح ٥٤دي١٤ذ ث ٦ديٖش دسٕب٧٥ب داضش ٦ثبض٢ذ .اي ٠سيبسز ضبٝ ٘ٝقيبس٧ب  ٣ساٞ٢٧بيي-
٧بيي ثشاي ا١شخبة دي١٤ذ  ٣ثش١ب ٦ٝصٝبٟث٢ذي ثبصثي٢ي دي١٤ذ٧ب اسز.
 .2دسٕب٧٥ب ثبيذ ث ٦دسٕب ٥دسشٖب٧٥بي ثبالدسشي ،دسٕب ٥دسشٖب٧٥بي صيشٝد٤ٞف ،٦دسٕب ٥سبصٝب٧ٟبي ْٞ٧بس ٝ ٣شسجظ ٞ٧ ٣چ٢ي ٠ث ٦دشسبٗ٧بي
ٚٝي  ٣اسشب١ي دس ٍبٙت دسش ٦ث٢ذي٧بي ٝطخع دي١٤ذ داضش ٦ثبض٢ذ.
 .3دسٕب٧٥ب ثبيذ ثبصديذّ٢٢ذٕب ٟسا ١سجز ث ٦خش٣ج اص دسٕب ٥دسشٖب٣ ٣ ٥س٣د ث ٦يِ دسٕب ٥ديٖش ثب اسشيبد ٥اص سا٥ح٘٧بيي ١ؾيش ٤ٝاسد صيش ٝغٚـ
ٞ١بي٢ذ:
ٍ -1-3شاس داد ٟآيْ١٤ي دس خ٤ٚي ٧ش دي١٤ذ
ٝ -2-3قشىي َٝػذ دسٕب ٥دس ٝش ٠دي١٤ذ  ٣يب دس ضشح آٟ
 -3-3ايدبد يِ غيح ٦حبي٘ ٞ١ ٣بيص آ ٟث ٦ثبصديذ ّ٢٢ذٕب ٟدس اص ّٚيِ ثش س٣ي ٙي ِ٢سبيز َٝػذ
 .4دسٕب٧٥ب ١جبيذ ٝسئٙ٤يز ٝحش٤ا  ٣سيبسز٧بي حيؼ حشي ٜخػ٤غي ثّ٦بس ثشد ٥ضذ ٥س٤سظ دسٕب٧٥بي ديٖش سا ف٨ذ٥داس ض١٤ذ.
 .5دسٕب٧٥ب ثبيذ ضشح ٝخشػش ٤ّ ٣سب٧ي ثشاي دي١٤ذ٧ب آ٣سد ٣ ٥دسٕبَٝ ٥ػذ سا ثشاي ثبصديذ ّ٢٢ذٕبٝ ٟقشىي ٞ١بي٢ذ.
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ثخص د٢د :ٜى٢ي
ماده  .19اْٝب ٟدسششسي 1فٝ٤ٞي:
دسٕب٧٥ب ثبيذ دس خػ٤ظ اْٝب ٟدسششسي فٝ٤ٞي ٤ٝاسد صيش سا سفبيز ٞ١بي٢ذ:
 .1ثبيذ دس سٞبٝ ٛش٣سٕش٧بي ٝشقبسه  ٣فٝ٤ٞي اص ٍجي٘ ٍ Firefox ٣ Opera، Safari ،Chromeبث٘ دسششسي  ٣اسشيبد ٥ثبض٢ذ.
 .2ثبيذ ٝش٢بست ثب ا١ذاص ٣ ٥دسخبر ٣ض٤ح 2غيحٞ١ ٦بيطٖش ٝخبعجب ٟعشاحي ض٤د.
 .3دس غ٤سر اْٝب ٟثب س٤خ ٦ث ٦سشفز٧بي ٝخشٚو اسػبٗ اي٢شش١ز ٝخبعجب ٟعشاحي ض١٤ذ.
 .4صٝب ٟثبسٕزاسي غيح ٦خب ٦١ثب حذاٍ٘ سشفز اسػبٗ ّبسثشا١ ٟجبيذ اص  10ثب١ي ٦ثيطشش ثبضذ.
 .5حد ٜصثب١ ٟطبٕ ٦١زاسي غيحبر سب حذ اْٝب ٟدبيي ٠ثبضذ .ديط٨٢بد ٝيض٤د حد ٜغيح ٦خبّ 40 ٦١ي٤ٚثبيز  ٣حد ٜغيحبر ديٖش 120
ّي٤ٚثبيز ثيصسش ١جبضذ.
 .6اص ى٢ب٣سي٧بي خبظ دس عشاحي دسٕب١ ٥ؾيش  Silver Light ،Flashدش٧يض ٕشديذ ٣ ٥ث ٦خبي آ٨١ب اص اسشب١ذاسد٧بيي ١ؾيش CSS3 ٣ HTML5
اسشيبدٕ ٥شدد.
 .7اص  Pop Upاسشيبد١ ٥ط٤د.
ماده ٍ .21بثٚيز اسشيبد:3٥
دسٕب٧٥ب ثبيذ دس خػ٤ظ ٍبثٚيز اسشيبد٤ٝ ٥اسد صيش سا سفبيز ٞ١بي٢ذ:
 .1ىشآي٢ذ ا١دبّ ٛبس ّبسثش دس دسٕب ٥ثبيذ سبد ّٜ ،٥حد ٣ ٜثب س٤ضيحبر ٣اضح ّ ٣بىي  ٣دس غ٤سر ١يبص ثب ثيبٝ ٟثبٗ٧بي ٢ٝبست آ٣سد٥
ض٤د.
 .2ثشاي ّٚي ٦غيحبر يِ ١سخٍ ٦بث٘ چبح آٝبدٞ١ ٥بي٢ذ  ٣يِ دّ ٦ٞسحز ف٤٢ا١« ٟسخٍ ٦بث٘ چبح» دس غيحٍ ٦شاس د٢٧ذ.
١ .3سخ ٦چبدي اعالفبر ىش٧ٛبي ّبسي ،اس٢بد  ٣ميش ٥ثبيذ اص ٙحبػ ضْ٘ ؽب٧شيٝ ،حش٤ا  ٣ميش ٥دٍيَب ٝب٢١ذ ١سخ٧٦بي ٤ٝسد اسشيبد ٥دس
دسشٖب٧٥ب ثبض٢ذ.
ّ .4بسثشا ٟسا دس ٖ٢٧بٝي ّ٢ٝ ٦شؾش ا١دب ٛفٚٞيبسي ٝيثبض٢ذ ثب خٞالسي ٝب٢١ذ «ٙغيب ٢ٝشؾش ثٞب١يذ»  ٣ميش ٣ ٥ثب س٤خ ٦ث ٦س٣ش٧بيي صيش اص
صٝبٟثش ث٤د ٟفٚٞيبر ٝغٚـ ٞ١بي٢ذ.
 -1-4إش ٝذر صٝب ٟا١شؾبس ّبسثش حذ٣د  10ثب١ي ٦اسز ،ثب اسشيبد ٥اص خٞالر ّ٤سب ٣ ٥يب سبفز ض٢ي ٣ضقيز ث ٦اعالؿ ّبسثش سسب١ذ٥
ض٤د.
 -2-4إش ٝذر صٝب ٟا١شؾبس ّبسثش سب حذ٣د  60ثب١ي ٦اىضايص يبىز ثب يِ ١طبٖ١ش ٕشاىيْي ديطشىز ّبس (ٝ )Progress Barب٢١ذ
ا١دب ٛفٚٞيبر ١طب ٟداد ٥ض٤د.
 -3-4دس ٤ٝاٍقي ّٝ ٦ذر صٝب ٟا١شؾبس ّبسثش ثيص اص  60ثب١ي ٦اسز ،حشٞب ٝشاح٘ ا١دبّ ٛبس سا س٤ضيح داد ٣ ٥دس اص دبيب٧ ٟش ٝشح٦ٚ
ث ٦اعالؿ ّبسثش سسب١ذ ٥ض٤د.
4
 -4-4دس اص سْٞي٘ فٚٞيبر ،دبيب ٟيبىشٝ ٠شاح٘ ا١دبّ ٛبس ٝيس٤ا١ذ ثب غذايي ٝب٢١ذ ثيخ ثّ ٦بسثش اعالؿ داد ٥ض٤د.
 .5ثبيذ اص َٝيبس٧ب٣ ،احذ٧ب  ٣صٝب٤ٝ ٟسد اسشيبدّ ٥بسثش ثشاي اساي ٣ ٦يب دسيبىز اعالفبر اسشيبد٤ٞ١ ٥د  ٣چ٢ب١چ١ ٦يبص ث ٦سجذي٘ ٣احذ٧ب  ٣يب
سنييش َٝيبس  ٣ميش ٥اسز ،اي ٠ف ٘ٞس٤سظ خ٤د دسٕب ٥غ٤سر ثٖيشد.
 .6اْٝب ٟساٞ٢٧بيي ّبسثش ثشاي ّٚي ٦ثخص٧بي دسٕب ٥ىشا ٜ٧ض٤د.

ماده  .21عشح ث٢ذي  ٣چيذٝب ٟغيحبر:5
دسٕب٧٥ب ثبيذ دس عشحث٢ذي  ٣چيذٝب ٟغيحبر ٤ٝاسد صيش سا سفبيز ٞ١بي٢ذ:
ٝ .1ح٘ ٝطخع  ٣ثبثشي ثشاي ف٢بغش ٝطششُ (يْسب )ٟدس غيحبر ٝخشٚو دسٕب ٥دس ١ؾش ٕشىش ٦ض٤د.
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 .2اعالفبر  ٜ٨ٝثبيذ دس ٍسٞز ثبالسشي ١سجز ث ٦سبيش ف٢بغش  ٣اعالفبر ٍشاس ٕيشد سب ّبسثش ثش٤ا١ذ ث ٦سبدٕي  ٣ثب سشفز ث ٦آ١ب ٟدسششسي
داضش ٦ثبضذ.
 .3دسش٦ث٢ذي ٝغبٙت ٤ٝخ٤د دس سبيز ث ٦سشسيت اٞ٧يز  ٣ا٤ٙ٣يز ٍشاس ٕيشد.
٤ٝ .4اسد ٧٤٢ٝ ٣بي ١ ٜ٨ٝؾيش «غيح ٦خبٙ ٣ »٦١ي ِ٢غيحبر ٝشث٤ط ثٝ ٦بد 16 ٥دس ثبالي غيحٍ ٦شاس ٕيشد.
٧٤٢ٝ .5ب  ٣دي١٤ذ٧بي ١ ٜ٨ٝؾيش «غيح ٦خبٙ ٣ »٦١ي ِ٢غيحبر ٝشث٤ط ثٝ ٦بد 16 ٥دس دبيي ٠سٞبٝي غيحبر دسٕب ٥ث ٦غ٤سر دي١٤ذ ٤١ضشبسي
سْشاس ض٤د.
 .6دس غيحبر ىبسسي صثب ،ٟسبيش ٧٤٢ٝب دس سٞز ساسز غيحٍ ٦شاس ٕيشد
 .7دس ٤ٝاسدي ّ ٦سقذاد ٧٤٢ٝب صيبد ٝيثبضذ ،آ٧ٟب دس ٕش٧٥٣بي ٝشسجظ سَسي ٣ ٜثشاي ٧ش ٕش ٥٣يِ ف٤٢ا٢ٝ ٟبست ا١شخبة ض٤د.
 .8صيش٧٤٢ٝبي ٧ش  ٤٢ٝصيشٝد٤ٞف٤٢ٝ ٦ي ٝشث٤عٍ ٦شاس ٕيشد.
ّٚ .9ي ٦ف٢بغش ،اعالفبر ٙ ٣ي٧ِ٢بي اغٚي ثذ ٟ٣اسْشّ ٗ٣شد ٣ ٟيب ثب حذاٍ٘ اسْش ٗ٣دس ٣ض٤ح ٞ١بيص اسشب١ذاسد  1024دس  768ديْس٘،
ٍبث٘ ديذ ٟثبض٢ذ.
 .10سشسيشش٧ب ْ١ ٣بر ٝ ٜ٨ٝشٞبيض ٝ ٣طخع ض٤د.
 .11ثشچست ف٤٢ا 1ٟسٞب ٛغيحبر ثبيذ فال ٥٣ثش ١ب ٛدسشٖب ٥داساي يِ ١بٝ ٛش٢بست ثب ٝحش٤اي آ ٟغيح ٦ثبضذ.
 .12ف٤٢ا١ ٣ ٟطب ٟدسشٖب ٥دس غيحبر ىبسسي ٕ٤ض ٦ثبال سٞز ساسز ٍشاس ٕيشد.
 .13ف٢بغش ٝ ٣ش ٟ٤يِ غيح ٦ثب يِديٖش ٞ٧ششاص ث٤د ،٥دس يِ خظ ٍشاس ٕيش١ذ.
 .14سشاّ ٣ ٜچٖبٙي ف٢بغش ٞ١بيص داد ٥دس سبيز ث٨ي ٦٢سبصي ضذ ٣ ٥اص ىضبي غيحبر ث ٦خ٤ثي اسشيبد ٥ض٤د .اعالفبر ثبيذ ث٦ع٤س يْ٤٢اخز
دس غيح ٦س٤صيـ ض٤د.
 .15ع٧ ٗ٤ش غيح٢ّ ٦ششٗ  ٣ث٨ي ٦٢ض٤د  ٣ىضب٧بي خبٙي غيحبر ث ٦غ٤سر ٝش٢بست ٍشاس داد ٥ضذ ٣ ٥ىضب٧بي خبٙي ثياسشيبد ٥دس دبيي٠
غيحبر حزه ض٤د.
 .16سقذاد ّبساّشش٧ب دس ٧ش خظ اص غيح ٦ثبيذ ثب س٤خ ٦ثّ ٦بسثشد ٝش ٠ا١شخبة ض٤د.
 .17عشحث٢ذي دسٕب ،٥ض٢ب٣س ٍ ٣بث٘ ا١غجبً ثب ٣ض٤ح غيحٞ١ ٦بيص٧بيٝ 2خشٚو عشاحي ض٤د.
 .18دس دسٕب٧٥بي چ٢ذ صثب ٦١ثبيذ دس سٞب ٛصثب٧ٟب اص عشح  ٣ضٞبي ٝطبث ٦ديش٣ي ض٤د.
 .19حشياالْٝب ٟغيحبر ٝقبدٗ ّبٝالً ٤١ضشبسي ،3اص دسٕب ٥ايدبد  ٣دس دسششس ثبضذ.
ماده  .22غيح ٦ث٢ذي  ٣اسْش:ٗ٣
دس دسٕب٧٥ب ثبيذ اص اسْش ٗ٣اىَي دش٧يض ض٤د ،دس خػ٤ظ غيحبر ث٢ٚذ ث ٦خبي اسْش٧ٗ٣بي ع٤ال١ي ف٤ٞدي اص سقذاد غيحبر ثيصسش اسشيبد٥
ٞ١بي٢ذ ،ديط٨٢بد ٝيض٤د ٝش ٟ٤ع٤ال١ي ٤ٝخ٤د دس دسٕب ٥سا ث ٦ثخص٧بي ّ٤چِسش سَسي٧ ٣ ٜش ثخص سا دس يِ غيح ٦خذإبٍ 4٦١شاس د٢٧ذ.
ماده  .23ديٞبيص:5
دسٕب٧٥ب دس خػ٤ظ ديٞبيص دس سبيز ثبيذ ٤ٝاسد صيش سا سفبيز ٞ١بي٢ذ:
 .1ف٢بغش ديٞبيطي ثبيذ اص سبيش ٤ٝاسد دس غيحبر دسٕبٝ ٥شٞبيض ضذ ٣ ٥دس ٍبٙت ٕش٧٥٣بي ٝطخع اساي ٦ض١٤ذ.
 .2دس غيحبر ع٤ال١ي ثبيذ ٙي٧ِ٢بيي ثشاي ثشٕطز ث ٦ثبال  ٣دبيي ٠دس ٞ٧ب ٟغيح ٦ثشاي ديٞبيص سشيـ ايدبد ض٤د.
 .3دس غيحبر ع٤ال١ي ثب چ٢ذيٍ ٠سٞز ٝغٚت ٝدضا ،دس ٞ١بي ا ٗ٣يِ ى٨شسز ّ٤سب ٥اص سٞب ٛف٢ب٣ي ٠غيح ٦ث ٦غ٤سر ٍبث٘ ّٚيِ ث٦
6
اثشذاي ٧ش ف٤٢ا ٟدس ٞ٧ب ٟغيح ٣ ٦دس ثبالي غيحبر ايدبد ض٤د
 .4ثبصديذّ٢٢ذ ٥ثشاي ديذ٧٤٢ٝ ٟب ٙ ٣ي٧ِ٢بي  ٣ ٜ٨ٝاغٚي ١يبص ث ٦اسْشّ ٗ٣شد١ ٟذاضش ٦ثبضذ.
 .5ثبصديذ ّ٢٢ذ ٥اص ٍ٤ٝقيز غيح ٦خبسي 7دس سبيز ٝغٚـ ض٤د.
 .6ديٞبيص اغٚي دسٕب١ ٥جبيذ ثش اسبس سبخشبس سبصٝب١ي دسشٖب ٥ايدبد ض٤د.
________________________________________________________________________________
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 .7دس دسٕب٧٥بيي ّٝ ٦خبعجب ٟخبظ داضشٝ ٣ ٦خبعجب ٟثب سبخشبس سبصٝب١ي دسشٖب ٥آض٢بيي داس١ذٝ ،يس٤ا ٟاص سبخشبس سبصٝب١ي دسشٖب ٥ث٦
ف٤٢ا ٟديٞبيص ىشفي دسٕب ٥اسشيبد٤ٞ١ ٥د.
 .8سٞبٝي غيحبر ثبيذ حذاٍ٘ دي١٤ذ ٤٢ٝ ٣ي ثبثشي ث« ٦غيح ٦خب ٣ »٦١ديٖش غيحبر  ٣ثخص٧بي آ٣سد ٥ضذ ٥دس «ثخص اعالفبر دبي٦
٤ٝسد ١يبص» داضش ٦ثبض٢ذ.
ماده ٞ١ .24بيص ٝش( ٟ٤ىشٝز ،ى١٤ز  ٣ا١ذاص: )٥
دسٕب٧٥ب ثبيذ دس خػ٤ظ ٞ١بيص ٝش٤ٝ ٟ٤اسد صيش سا سفبيز ٞ١بي٢ذ:
 .1سٝ ٔ١ش١ ٟ٤سجز ث ٦س ٔ١دس صٝي 1٦٢اص ّ٢ششاسز سٖ١ي ثبال ثشخ٤سداس ثبضذ .اسشيبد ٥اص ٝش ٟ٤ث ٦س ٔ١سيب ٣ ٥ثش س٣ي دس صٝي ٦٢سييذ
س٤غيٝ ٦يض٤د.
 .2دس سٞب ٛغيحبر اص ىشٝز ،ى١٤ز ي١٤يْذ (اسشب١ذاسد  ٣ )UTF-8ا١ذاص ٥سبصٕبس ١ ٣يض ٝش٢بست ثشاي ٝخبعجب ٟاسشيبد ٥ض٤د .ديط٨٢بد ٝيض٤د اص
حذاٍ٘ سبيض  12اسشيبد ٥ض٤د.
 .3اص حش٣ه ٤١ ٣ضش٧٦بي  Boldيب  Italicس٨٢ب دس ٤ٝاسد ضش٣سي  ٣خ٨ز ايدبد سٞبيض دس ثخص٧بي ٤ّ ٣ ٜ٨ٝسب ٥اص ٝش ٣ ٟ٤ثب ٧ذه خٚت
س٤خ ٦ثبصديذّ٢٢ذٕب ٟاسشيبد ٥ض٤د.
ماده  .25دي١٤ذ٧بي 2داخٚي ٧٤٢ٝ ٣ب:3
دس دسٕب٧٥ب دس خػ٤ظ دي١٤ذ٧بي داخٚي ٧٤٢ٝ ٣ب ثبيذ ٤ٝاسد صيش سفبيز ض٤د:
ٍ .1شاس داد٧٤٢ٝ ٟب ،دّ٧٦ٞب ٣ 4دي١٤ذ٧ب ث ٦غ٤سر ٝش٢ي ٤١ ٣ضشبسي ١سجز ث ٦غ٤سر ٕشاىيْي اسخحيز داسد.
 .2دس ٧٤٢ٝب  ٣دّ٧٦ٞبيي ّ ٦اص فْس اسشيبد ٥ضذ ٥اسز ،اص ّذ  5ALTاسشيبد ٥ض٤د.
 .3اص ٧٤٢ٝب  ٣دّ٧٦ٞبيي ّ ٦ثشاي اخشا ١يبص ث ٦ثش١ب٧٦ٝبي ّْٞي ٣ 6خبظ (ٝب٢١ذ  ) . . .٣ Flash player ،Silver Lightداس١ذ اسشيبد١ ٥ط٤د.
 .4ثشاي اضبس ٥ث ٦صيش ٧٤٢ٝب دس ٧٤٢ٝبي آثطبسي ،اص فاليٝ ٜشذاٝ ٗ٣ب٢١ذ (  ) اسشيبد ٥ض٤د.
 .5ثشاي دي١٤ذ٧ب ٧٤٢ٝ ٣ب  ٣دّ٧٦ٞب ثبيذ ١ب٢ٝ ٛبستٝ ،ش٢بست ١ ٣يض ٞ٧ب ٔ٢٧ثب غيحبر َٝػذ ا١شخبة ض٤د.
 .6دي١٤ذ اعالفبر ٝ ٣حش٤اي ٝشسجظ  ٣سْٞي٘ ّ٢٢ذ٤ٝ ٥سد ١يبص ّبسثش دس ٞ٧ب ٟغيح ٦آ٣سد ٥ض٤د.
 .7س ٔ١دي١٤ذ٧بي ديذ ٥ضذ ،٥سنييش داد ٥ض٤د.
 .8ف٢بغش ٍبث٘ ّٚيِ دس ٝش٢ٝ ٣ ٠بعٌ ٍبث٘ ّٚيِ اص فْس٧ب ٝشٞبيض ض٤د  ٣اص ٍبث٘ ّٚيِ ٤ٞ١د ٟسٞب ٛيب يِ ثخص ع٤ال١ي اص يِ ٝش٣ ٠
يب دبسإشاه دش٧يض ض٤د.
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ماده  .26دسيبىز اعالفبر اص ّبسثشا:ٟ
دس دسٕب٧٥ب ثشاي دسيبىز اعالفبر اص ّبسثشا ٟسفبيز ٤ٝاسد صيش اٙضاٝي اسز:
 .1ثخص٧بيي اص ىش ٛدسيبىز اعالفبر ّ ٦سْٞي٘ آ ٟثشاي ثبصديذّ٢٢ذ ٥اٙضاٝي اسز ،ثب اسشيبد ٥اص فالٝز «*»  ٣ثب سٍ ٔ١شٝض اص ديٖش
ثخص٧ب ٝشٞبيض ض٤د.
 .2دس غ٤سر ١يبص ث ٦دسيبىز اعالفبر ث ٦صثب ٟاٖٚ١يسي٣ ،س٣د اعالفبر ١جبيذ ث ٦حش٣ه ّ٤چِ  ٣ثضسٓ حسبس ثبضذ.
 .3ثشاي ّٚي ٦ىيٚذ٧بي دسيبىز اعالفبر ثبيذ ثشچست٧بي ٢ٝبستٝ ،شسجظ ١ ٣ضديِ ث ٦ىضب٧بي ٣س٣د اعالفبر ا١شخبة ض٤د.
 .4حذاٍ٘ اعالفبر اص ثبصديذّ٢٢ذٕب ٟدسيبىز ض٤د  ٣اص دسيبىز اعالفبر ميش ضش٣سي دش٧يض ض٤د.
 .5ىضبي ٣س٣د اعالفبر دس ٧ش ىيٚذ ٝش٢بست ثب سقذاد ّبساّشش٧بي ٤ٝسد ١يبص ّبسثش ث٤د ٣ ٥ث ٦ا١ذاص٥اي دس ١ؾش ٕشىش ٦ض٤د ّ ٦ثبصديذّ٢٢ذ٥
ثش٤ا١ذ اعالفبر ٣س٣دي خ٤د سا ث ٦آسب١ي ثجي٢ذ.
 .6سب حذ اْٝب ٟاص غحٕ ٦زاسي ( )Validationثش س٣ي ٤١ؿ داد٧٥بي ٣س٣دي ّبسثش اسشيبدٕ ٥شدد.
 .7دس غ٤سر ١يبص ث ٦ا١شخبة يِ ٕضي ٦٢اص ثي ٠حذاٍ٘ د ٣ا١شخبة اص دّ٧٦ٞبي سادي٤يي 1اسشيبد ٥ض٤د.
 .8دس غ٤سر ١يبص ث ٦ا١شخبة يِ يب چ٢ذ ٕضي ٦٢اص ٝيبٕ ٟضي٧٦٢ب اص دّ٧٦ٞبي ا١شخبثي 2اسشيبد ٥ض٤د.
 .9ثشاي ا١شخبة يِ ٕضي ٦٢اص ثي ٠سقذاد صيبد ٕضي٧٦٢ب اص ى٨شسز٧بي ثبص 3يب ى٨شسز٧بي آثطبسي 4اسشيبد ٥ض٤د.
 .10خغب٧بي احشٞبٙي ّبسثشا ٟدس ٖ٢٧ب ٛدشّشد ٟىش٧ٛب سا ثبيذ ديصثي٢ي ٤ٞ١د ٣ ٥س٨ٞيذار الص ٛا١ذيطيذ ٥ض٤د.
ْٝ .11بٞ١ ٟب 5دس اٙ٣ي ٠ىيٚذ ٣س٣د اعالفبر ٍشاس ٕشىش ٣ ٦سشسيت حشّز س٣ي ىيٚذ٧بي ىش١ 6ٛيض ٙحبػ ض٤د.
ماده  .27اثضاس٧بي چ٢ذ سسب٦١ايٕ ،7شاىيِ  ٣سػب٣يش:
دس دسٕب٧٥ب ثشاي اسشيبد ٥اص اثضاس٧بي چ٢ذسسب٦١يي سفبيز ٤ٝاسد صيش ضش٣سي اسز:
 .1دس صٝي ٦٢دسٕب ٥ث ٦غ٤سر سبد ،٥س٣ض ٣ ٠ميش ٕشاىيْي ثبضذ  ٣دس غ٤سر ضش٣سر اسشيبد ٥اص سػ٤يش ،ثب سصٙ٣يط ٣ ّٜ ٠حد ٜدبيي٣ ٠
ٝح ٤اسشيبد ٥ض٤د.
 .2ثشاي ف٢بغش ميش ٤١ضشبسي ،س٤ضيحبر ٤١ضشبسي آٝبد ٥ضذ ،٥ديب ٣ ٛاعالفبر اي ٠ف٢بغش ث ٦ثبصديذ ّ٢٢ذٕب ٟاساي ٦ض٤د .اي ٠س٤غييبر
ٞ٧چ٢ي ٠دس ٍبٙت ّذ ١ ALTيض آ٣سد ٥ض٤د.
 .3اسشيبد ٥اص ف٢بغش ميش ٤١ضشبسي ٝحذ٣د ث ٦صٝب١ي ض٤د ّ٣ ٦خ٤د آ٨١ب ثشاي ا١شَبٗ ٝيب٧ي٤ٝ ٣ ٜىَيز سبيز ٤ٝثش اسز.
 .4دس ٖ٢٧ب ٛاسشيبد ٥اص سػب٣يش دٍز ض٤د سب غيحبر دسٕب ٥حدي ٣ ٜصٝب ٟثبسٕزاسي غيحبر دسٕب ٥ع٤ال١ي ١ط٤د.
ٖ٢٧ .5بٞ١ ٛبيص سػب٣يش ثب ا١ذاص ٥ثضسٓ  ٣يب حدي ٜاص يِ فْس ثب سبيض ّ٤چِ ( )Tumbnailث ٦ف٤٢ا ٟديص ٞ١بيص فْس ثب سبيض
٣اٍقي اسشيبد ٥ض٤د  ٣دس غ٤سر ١يبص ثٝ ٦طب٧ذ ٥سػ٤يش دس سبيض ثضسٓسش  ٣يب ص٣ايبي ٝشيب٣ر  ٣يب ٤ٝاسدي ٝطبث٤ٝ ٦ض٤ؿ ثب ثيب ٟفجبساسي
ٝب٢١ذ «ٝطب٧ذ ٥دس سبيض ٣اٍقي»ٞ١« ،بي دطز»  . . .٣يبدآ٣سي ض٤د.
 .6ثشاي غذا ،د٤يبٞ١بيي  ٣ىي ٜٚاثضاس ّ٢ششٗ ٍشاس داد ٥ض٤دّ .بسثش ثبيذ ثش٤ا١ذ دس غ٤سر سٞبي٘ اٍذا ٛث ٦دخص آ٧ٟب ٞ١بيذ.
ماده  .28خسز٣خ:٤
ّٚ .1ي٤ٝ ٦س٤س٧بي خسز٣خ٤ي دسٕب ٥ثبيذ دس١٣ي ثبضذ.
 .2دس دسٕب٧٥ب ثبيذ ثخطي سحز ف٤٢ا« ٟخسز٣خ »٤دس سٞبٝي غيحبر ٍشاس ٕيشدٞ٧ ،چ٢ي ٠ثبيذ اْٝب ٟخسز٣خ٤ي ديطشىش ٦ثشاي
ثبصديذّ٢٢ذٕب ٟىشا ٜ٧ض٤د.
ٝ .3ح٘ ّبدس ثخص خسز٣خ ٤دس ٞ١بي ا ٣ ٗ٣دس يِ س ٛ٤ثبالي غيح ٦سقجي ٦ض٤د.
 .4صٝب ٟديط٨٢بدي ثشاي اساي١ ٦شبيح خسز٣خ ٤حذاّثش  3ثب١يٝ ٦يثبضذ.
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 .5ساٞ٢٧بيي خ٨ز چٖٖ١٤ي خسز٣خ٤ي ث٨ي ٦٢ثش س٣ي سبيز ثبيذ ٍشاس داد ٥ض٤د  ٣چٖٖ١٤ي اسشيبد ٣ ٥فْٚٞشد فجبساسي ٝب٢١ذ «« ،»٣يب» ٣
سبيش ١طب٧٦١ب ضشح داد ٥ض٤د.
٤ٝ .6س٤س خسز٣خ٤ي دسٕب٧٥ب ١جبيذ ث ٦حش٣ه ّ٤چِ  ٣ثضسٓ حسبس ثبضذ .دس غ٤سسيّ٤ٝ ٦س٤س خسز٣خ ٤ث ٦ايٝ ٠سأ ٦ٙحسبس ث٤د ثبيذ
٤ٝاسد ث ٦اعالؿ ثبصديذ ّ٢٢ذٕب ٟسسب١ذ ٥ض٤د.
 .7دس دسٕب٧٥بي چ٢ذ صثب ٦١ثبيذ اْٝب ٟخسز٣خ ٤ثش س٣ي ٧ش يِ اص صثب٧ٟب ايدبد ض٤د.

ماده ٝ .29شب ديشب:
دسٕب٧٥ب ثبيذ اص ٝشبديشب اسشب١ذاسد خ٨ز سطشيح اعالفبر ٤ٝخ٤د دس يِ س٢ذ ٝ ٣ش٢بست ثب ٝحش٤اي ٧ش غيح ٦ثب حذاٍ٘ اعالفبر صيش اسشيبد٥
ٞ١بي٢ذ:
 .1ف٤٢ا٢ٝ( ٟؾ٤س اص اي ٠ف٤٢ا١ HTML Title Tag ٟيسز)
 .2ضشح
 .3سٙ٤يذ ّ٢٢ذٝ( ٥بٝ ِٙغٚت١ ،ب ٛدسشٖب)٥
 .4سبسيخ سٙ٤يذ (سبسيخ سٙ٤يذ اٙ٣ي)٦
 .5سبسيخ آخشي ٠ثبصٖ١شي
 .6صثبٖ١ ٟبسش غيح٦
1

ماده  .31ىبي٘٧ب  ٣اس٢بد:
دسٕب٧٥ب ثبيذ اعالفبر سا دس ٍبٙت ىشٝز٧بي ٍبث٘ اسشيبد ٥س٤سظ ف ٣ ٛ٤ٞثب سفبيز ٤ٝاسد صيش اسايٞ١ ٦بي٢ذ:
 .1اسشيبد ٥اص ىشٝز٧بي اسشب١ذاسد ١ؾيش
 -1-1اسشب١ذاسد غ٢قشي  XML ٣ HTMLثشاي ّٚي ٦اس٢بد ،اعالفبر ٝ ٣حش٤اي اساي ٦ضذ ٥ثش س٣ي دسٕب٥
 -2-1ىشٝز اس٢بد  )PDF2( ٗ٤َ٢ٝخ٨ز ٤ٝاٍقي ّ ٦حدٝ ٜحش٤اي اساي ٦ضذ ٥صيبد ث٤د ٣ ٥اسشيبد ٥اص آ٨١ب ثشاي ّبسثشا ٟثش س٣ي دسٕب٥
ٝطْ٘ ٝيثبضذ  ٣يب دس ٤ٝاٍقي ّ ٦ىشٝز  ٣ضْ٘ اٙ٣ي ٦اعالفبر  ٣اس٢بد ثبيذ حيؼ ض٤د .دس ٖ٢٧ب ٛاسشيبد ٥اص اي ٠ىشٝز دسٕب٧٥ب ثبيذ
يِ ٙي ِ٢ثشاي دا٤ٚ١د ١شٛاىضاس آصادٝ/ش٠ثبص ٤ٝسد ١يبص ثشاي اخشاي اي ٠ىشٝز ثشٍشاس ٞ١بي٢ذ.
 -3-1ىشٝز٧بيي ٝب٢١ذ  .odfدس ٤ٝاسدي ّّ ٦بسثش ١يبص٢ٝذ ٣يشايص  ٣يب سْٞي٘ اعالفبر دس ىبي٘ ٝشث٤ع ٦ثبضذ.
 .2اعالؿسسب١ي دس خػ٤ظ ٤١ؿ ىشٝز ،ا١ذاص ٥ىبي٘  ٣صٝب ٟدا٤ٚ١د ثب سشفز٧بي ٝخشٚو اسػبٗ ث ٦اي٢شش١ز ثٞ٧ ٦شا ٥ضشح ّ٤سب٧ي دس ٤ٝسد
ٝحش٤اي ىبي٘ .
 .3اسشيبد ٥اص ١ب ٛىبي٘ ٝش٢بست ثب ٝحش٤اي آ.ٟ
ماده  .31اىشاد ١بس٤ا:ٟ
ّٚي ٦دسشٖب٧٥ب دس ٖ٢٧ب ٛعشاحي دسٕب٧٥ب ،س٣ش٧بي دسششسي اىشاد ١بس٤اّٜ ٣ ٟس٤ا١ ٟؾيش ٝحذ٣ديز٧بي خسٞي ،حشّشي ،ثي٢بيي٤ّ ،سسٖ١ي ٣
4
3
ميش ٥سا دس ١ؾش ٕشىش ٣ ٦ث١ ٦يبص٧بي آ٨١ب دس عشاحي دسٕب ٥ثش اسبس اسشب١ذاسد٧بيي ١ؾيش ساٞ٢٧بي دسششسي دسٕب W3C ٥سحز ف٤٢اWAI ٟ
دس ١ؾش ٕشىش ٣ ٦ث٢بثش ضش٣سر ٝخبعجب ٟدسٕب ٥ديبد٥سبصي ٞ١بي٢ذ.
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________________________________________________________________________________
 1اعالفبسي دس ٤ٝسد اعالفبر
2

Portable Document Format
W3C: The World Wide Web Consortium
4
WAI: Web Accessibility Initiative
3
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ثخص ضط :ٜدطشيجب١ي٨ٖ١ ،ذاسي  ٣ث٦س٣ص سسب١ي
ماده  .32ث٦س٣ص سسب١ي  ٣دطشيجب١ي:
دسشٖب٧٥ب ثبيذ ٤ٝاسد صيش سا دس خػ٤ظ ث٦س٣صسسب١ي  ٣دطشيجب١ي دسٕب٧٥بي خ٤د سفبيز ٞ١بي٢ذ:
ّٚ .1يٝ ٦حش٤اي دسٕب٧٥ب اص ٍجي٘ اعالفبر ،اخجبس ،خذٝبر ،ىش٧ٛب  ٣ميش ٥ثبيذ ث ٦س٣صٝ ،قشجش ،دٍيٌ ٍ ٣بث٘ اسش٢بد ثبض٢ذ.
 .2سيبسز٧بي ث٦س٣صسسب١ي دسٕب ٦ّ ٥داساي حذاٍ٘ ٤ٝاسد صيش اسز ،ثبيذ دس س٢ذ  ٣يب اس٢بد سيبسزٕزاسي  ٣اخشايي دسٕب ٥دسج ض٤د:
ٝ 1-2شٙ٤ي ٝ ٣سئ ٗ٤س٨ي ٣ ٦ثبصٖ١شي ٧ش ثخص اص ٝحش٤ا
ٝ 2-2شٙ٤ي ٝ ٣سئ ٗ٤دبسخٖ٤يي ث ٦ثبصخ٤سد٧بي ٝخبعجبٟ
ٝ 3-2شٙ٤ي ٝ ٣سئ ٗ٤ثبسٕضاسي ٧ش ثخص اص دسٕب٥
 .3دسٕب٧٥ب ثبيذ سبسيخ آخشي ٠ث٦س٣صسسب١ي  ٣يب ثبصٖ١شي دسٕب ٥سا حذاٍ٘ دس غيح ٦خب ٦١اسايٞ١ ٦بي٢ذ.
ّٚ .4ي٤ٍ ٦ا١يَٝ ٣ ٠شسار ،آيي١٠ب٧٦ٝب  ٣دسش٤ساٙق٧٘ٞب  ٣ىش٧ٛبي ٢ٝس ٤ضذ ٥ثبيذ ثب ثشچست ٢ٝس ٤ضذ ٥دس آسضي ٤رخيش ٥ض٤د ث ٦غ٤سسي
ّ ٦ثشاي ّبسثشاٍ ٟبث٘ دسششس ثبضذ.
ماده  .33سنييشار دس دسٕب:٥
 -1اص سنييش ١ب ٛدا ٦٢ٝدسٕب ٣ ٥يب ١طب١ي غيحبر دسٕب ٥دش٧يض ٞ١بي٢ذ .دس ٤ٝاسدي ّ ٦ا١دب ٛاي ٠سنييشار اخش٢بة ١بدزيش اسز ،دس ١طب١ي
ٍجٚي سبيز  ٣يب غيحبر ثبيذ سنييشار ا١دب ٛضذ ٥ث ٦ثبصديذ ّ٢٢ذ ٥اعالؿ داد ٥ضذ ٣ ٥ثقذ اص چ٢ذ ثب١ي( ٦حذاّثش  10ثب١ي )٦ثبصديذ ّ٢٢ذ٥
ث ٦غ٤سر خ٤دّبس ث ٦غيح ٦خذيذ ٢ٝشَ٘ ض٤د.
 -2دسٕب٧٥ب ٖ٢٧ب ٛايدبد سنييشار ٝش٢بست ثب حد٣ ،ٜسقز  ٣اٞ٧يز سنييشارٍ ،ج٘  ٣ثقذ اص افٞبٗ سنييشار ١ ٜ٨ٝؾيش ٤ٝاسد صيش اص
سا٧٥بي ٝخشٚو سنييشار سا ث ٦اعالؿ ثبصديذّ٢٢ذٕب ٟثشسب٢١ذ:
2
 -1-2سنييشار ١ب ٛدا ٣ 1٦٢ٝسنييشار ١طب١ي غيحبر دش ٝخبعت دسٕب٥
 -2-2سنييشار اغٚي دس ديٞبيص يب سبخشبس دسٕب٥
 -3-2عشاحي ٝدذد دسٕب٥
٧ -4-2ش ٕ ٦١٤اخشالٗ دس خذٝبرسسب١ي دسٕب ٥ثٞ٧ ٦شا ٥س٤ضيح آٟ
 -5-2اعالفبر  ٣خذٝبر خذيذ
 -3اعالفبر  ٣خذٝبر خذيذ ثبيذ ثب فجبساسي ١ؾيش «خذيذ» ٝطخع ض١٤ذ.

ماده  .34س٤خ ٦ث١ ٦يبص ّبسثشا:ٟ
ٝسئ٤ال ٟدسٕب٧٥ب ثبيذ ثب اسشيبد ٥اص س٣ش٧بي ٝشقذد ١ؾيش ٤ٝاسد صيش ث٨ششي ٠سا ٥سبٝب١ذ٧ي اعالفبر ثشاي ٝخبعجب ٟسا ثّ٦بس ثش١ذ.
 .1اسصيبثي ٍبثٚيز اسشيبد ٥اص سبيز .
ٞٝ .2يضي سضبيز ّبسثشا.ٟ
 .3سدضي ٣ ٦سحٚي٘ آٝبس٧ب ٕ ٣ضاسش٧ب ضب٤ٝ ٘ٝاسد خسز٣خٍ٤ٝ ،٤قيز خنشاىيبيي ،ى٢ب٣سي٧بي اسشيبد ٥ضذ ٣ ٥ديٖش اعالفبر حبغ٘ اص آٝبس
ثبصديذّ٢٢ذٕب.ٟ
ماده  .35آٝبس  ٣ضٞبسضٖش دسٕب:٥
دسٕب٧٥ب ثبيذ آٝبسي اص ٣ضقيز ثبصديذ ّ٢٢ذٕب ٦ّ ٟضب ٘ٝحذاٍ٘ ٤ٝاسد صيش اسز ،س٨يٞ١ ٦بي٢ذ:
3
 .1سقذاد ّبسثشا ٟيْشب
 .2سقذاد ثبصديذ٧ب
4
 .3سقذاد غيحبر ديذ ٥ضذ٥
1
 .4دسخ٤اسز٧بي ٤ٝىٌ
________________________________________________________________________________
1

Domain name
URL: Uniform Resource Locator
Unique users
4
Page view or page impression
2
3
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2

دسخ٤اسز٧بي ١ب٤ٝىٌ
غيحبسي ّ ٦ثيصسشي ٠ثبصديذ سا داضش٦ا١ذ
غيحبسي ّّٜ ٦سشي ٠ثبصديذ سا داضش٦ا١ذ
3
غيحبر ٣س٣دي دسخ ٦يِ
غيحبسي ّ ٦ث ٦آ٧ٟب اص ديٖش غيحبر سبيز  ٣يب غيحبر دسٕب٧٥بي ديٖش اسخبؿ داد ٥ضذ ٥اسز.
4
آٝبس سقبٝالر ١بسٞبٛ

ماده  .36دبسخ ث١ ٦يبص ّبسّ٢ب ٟدسشٖب:٥
دسشٖب٧٥ب ٤ٝؽوا١ذ ١يبص٢ٝذي خبظ ّبسّ٢ب ٟخ٤د سا اص عشيٌ ضجْ ٦داخٚي ٝسشَ٘ سبٝيٞ١ ٠بي٢ذ.
سجػش :٥چ٢ب١چ ٦دسشٖب ٥داساي ضجْ ٣ ٦يب دسٕب ٥داخٚي ١جبضذٝ ،يس٤ا٢١ذ خذٝبر خبظ ٤ٝسد ١يبص ّبسّ٢ب ٟسا اص عشيٌ دسٕب ٥اغٚي دسشٖب ٥ثب
اسشيبد ٥اص ّ ٦ٞٚفج٤س اسايٞ١ ٦بي٢ذ.
ماده  .37سط٤يٌ ٝخبعجب ٣ ٟس ٌ١٣دسٕب:٥
دسشٖب٧٥ب ثبيذ ثشاي سط٤يٌ ٝخبعجب ٣ ٟس ٌ١٣دسٕب٧٥بي خ٤د اٍذاٝبسي ١ؾيش ٤ٝاسد صيش سا ا١دب ٛد٢٧ذ:
 .1اٍذاٝبر سط٤يَي ث٢ٝ ٦ؾ٤س اسشيبد ٥اص خذٝبر اْٙشش١٣يْي اص عشيٌ دسٕب٥
 .2دسج ١طب١ي دسٕب ٥دس ّٚي ٦سشثشٓ٧ب ،ثش٣ض٤س٧ب١ ،طشيبر ،ىش٧ٛبّ ،بسر٧بي ٣يضيز ١ ٣ؾبيش آٟ
6
 .3ثجز دسٕب ٥دس ٤ٝس٤س٧بي خسز٣خ ٣ 5٤ى٨شسز٧ب
 .4ث٨ي٦٢سبصي سسج ٦دسٕب ٥دس ٤ٝس٤س٧بي خسز٣خ ٤ثب س٤خ ٦ث١ ٦ح ٥٤سسج ٦ث٢ذي آ٨١ب
 .5اسشيبد ٥اص ٝشبديشبي اسشب١ذاسد ثشاي يبىش ٠اعالفبر س٤سظ ٤ٝس٤س خسز٣خ٤ي دسٕب ٣ ٥سبيش ٤ٝس٤س٧بي خسز٣خ٤
ماده  .38اسصيبثي ٤ٕ ٣ا٧ي سػذيٌ ّيييز
ّٚي ٦دسشٖب٧٥بي اخشايي ٤ٝؽي٢ذ فال ٥٣ثش سفبيز ٤ٝاسد رّش ضذ١ ،٥سجز ث ٦اخز ٕ٤ا٧ي ى٢ي سػذيٌ ّيييز اص سبصٝبٝ ،ٟشّض ٚٝي س٤سق٣ ٦
ثْبسٕيشي ١شٛاىضاس٧بي ثٝ٤ي  ٣آصادٝ/ش ٠ثبص ايشا ،ٟثش اسبس ضبخع٧بي ى٢ي افال ٛضذ ٥اص س٤ي سبصٝب ،ٟاٍذاٞ١ ٛبي٢ذ.
سبصٝب ،ٟث ٦غ٤سر د٣س٥اي ى٨شسز ضبخع٧بي ى٢ي اسصيبثي دسٕب٧٥ب سا اص عشيٌ ئبيٖب ٥اعالؿ سسب١ي ٝشّض ٚٝي س٤سق ٣ ٦ثْبسٕيشي ١شٛ
اىضاس٧بي ثٝ٤ي  ٣آصادٝ/ش٠ثبص ايشا ٟث١ ٦طب١ي  opnsourceiran.irاساي ٣ ٦ث ٦س٣صسسب١ي ٝيٞ١بيذ.

 1دس خ٤اسز٧بيي ّ٢ٝ ٦دش ث ٦سح٤ي٘ ٤ٝىٌ غيحبر ٣ةسبيز ث ٦ثبصديذ ّ٢٢ذٕب ٟضذ٥ا١ذ.
 2دس خ٤اسز٧بيي ّ٢ٝ ٦دش ث ٦سح٤ي٘ ٤ٝىٌ غيحبر ٣ةسبيز ث ٦ثبصديذ ّ٢٢ذٕب١ ٟطذ٥ا١ذ.
 3غيحبسي ّ ٦ثيصسشي ٠ثبصديذ ّ٢٢ذٕب ٟاص آ٧ٟب ٣اسد سبيز ضذ٥ا١ذ.
4

Dropped baskets
search engines
6
directories
5
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ثخص ٧يش :ٜسبيش ٤ٝاسد
ماده  .39سبصٝب:ٟ
١ -1سجز ث ٦اساي ٦ضبخع٧بي اسصيبثي دسٕب٧٥بي ٤ٝض٤ؿ اي ٠دسش٤ساٙقٜ٧ ٣ ٘ٞچ٢ي ٠س٢دص سبٙيب ٦١آ٧ٟب اٍذاٝ ٛيٞ١بيذ.
 -2ثب افٞبٗ سبصّ٣بس الص ٛثش حس ٠اخشاي اي ٠دسش٤ساٙق١ ٘ٞؾبسر ٝيٞ١بيذ.
سجػش :٥ث٢ٝ٦ؾ٤س اسسَبي ٝيضا ٟضبخع٧ب سبصٝب ٟخط٤٢اس ٥سبالٝ ٦١قشىي ثشسشي ٠دسٕب٧٥بي دسشٖب٧٥بي ٤ٝض٤ؿ اي ٠دسش٤ساٙق ٣ ٘ٞافغبي
١طب٧ٟبي اْٙشش١٣يْي ث ٦آ٧ٟب سا ثب ْٞ٧بسي ٝقب١٣ز س٤سقٝ ٦ذيشيز  ٣سشٝبي ٦ا١سب١ي سيبسز خ٤٨ٞسي ثشٕضاس ٞ١بيذ.
ماده ٣ .41ةسبيز٧ب  ٣دشسبٗ٧بي دسشٖب٧٥بي ٤ٝض٤ؿ اي ٠دسش٤ساٙقٞ١ ،٘ٞبد آ٧ٟب دس ىضبي ٝدبصي اسزٝ .سئٙ٤يز ٝحش٤اي آ٧ٟب ث ٦ف٨ذ٥
دسشٖبٝ ٥شٙ٤ي اسز.
ماده ّٚ .41ي ٦دسشٖب٧٥بي ٤ٝض٤ؿ اي ٠دسش٤ساٙق٤ٝ ٘ٞؽوا١ذ ثب ْٞ٧بسي ٝقب١٣ز ثش١ب٦ٝسيضي ١ ٣ؾبسر سا٧جشدي سيبسز خ٤٨ٞسي ث٤دخ٦
ٝطخػي سا دس ث٤دخ ٦س٤٢اسي خ٤د ث٢ٝ ٦ؾ٤س س٤سق٨ٖ١ ،٦ذاسي  ٣ث٦س٣صسسب١ي دسٕب ٥خ٤د ٙحبػ ٞ١بي٢ذ.
ماده  .42اص سبسيخ سػ٤يت اي ٠دسش٤ساٙق ٘ٞسبيش دسش٤ساٙق٧٘ٞب  ٣ثخص١ب٧٦ٝبي ٝنبيش ثب اي ٠دسش٤ساٙقٙ ٘ٞنٝ ٤يض١٤ذ.

