
 

 

 

 

 

 راهنمای ثبت نام در سامانه نماد اعتماد الکترونیکی

 (ایرانشخص حقیقی تبعه )
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 راهنمای ثبت نام در سامانه نماد اعتماد الکترونیکی 

  )شخص حقیقی تبعه ایران( 

 66 اش 1صفحٍ

 

 

 

 مقذمه

َها  مخصیهی دز    ًق ي مسهوًیت  شًد وهٍ دازا  قمه   تٍ َس یه اش افساد اوساوی اعالق می شخص حقیقی     

شًد وٍ تسا  آن وتص قمًق ي  اعالق میتٍ یه وُاد، مؤسسٍ، شسو  یا ساشمان  شخص حقوقی .تاشد می خامعٍ

 .َا  لاوًوی یحاػ گسدیدٌ اس  مسوًیت 

چىاوچٍ مایل تاشتد تٍ عىًان یه فسد، وسة ي واز ایىتسوتی خًد زا زاٌ اوداش  وىتد ي تسا  يب سای  خًد وماد 

ایىمهاد، وهً    اعتماد ایىتسيوتىی دزیاف  وىتد، چىاوچٍ تثعٍ وخهًز ایهسان َسهتتد َى هات نثه  وهات دز سهاماوٍ        

 اوتصاب ومایتد.  « تثعٍ ایسان -شصص قمتمی»شصیت  زا 

ازسال دزخًاس  تهسا  دزیافه  ومهاد اعتمهاد ایىتسيوتىهی، تایهد       نث  وات دز ساماوٍ ایىماد ي  پتش اش :1یادآيز 

  تاشد. تازگراز اوداش  شدٌ ي لاتل  وسة ي واز زاٌ سای  يب

یًگً  وماد اعتماد ایىتسيوتىی تٍ يب سای  َایی تعلهك مهی گتهسد وهٍ الهدات تهٍ فهسين ایىتسوتهی          :6یادآيز 

  فسآیىهد خسیهد آوالیهه تهس زي  يب سهای  يخهًد دازد. تىهاتسایه         يمحیًل )اعم اش واال یا خدم ( مهی ومایىهد   

 تىی ومی شًود. وٍ صسفا خىثٍ اعال  زساوی دازود مخمًل دزیاف  وماد اعتماد ایىتسيو یَای سای يب 

  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AE%D8%B5_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AE%D8%B5_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C


 راهنمای ثبت نام در سامانه نماد اعتماد الکترونیکی 

  )شخص حقیقی تبعه ایران( 

 66 اش 6صفحٍ

 

 

 مراحل ثبت نام در سامانه اینماد

 .وىتدولته « يزيد تٍ ساماوٍ»مساخعٍ وسدٌ ي زي  گصیىٍ  https://enamad.irتٍ آدزس نث  وات، مىظًز  ٍت

 

 ولته وىتد.« ایداد قساب وازتس »تسا  نث  وات دز ساماوٍ تس زي  گصیىٍ 

 

  



 راهنمای ثبت نام در سامانه نماد اعتماد الکترونیکی 

  )شخص حقیقی تبعه ایران( 

 66 اش 3صفحٍ

 

 

 

 زا اوتصاب وىتد.  ایسانشصص قمتمی، تثعٍ ، «وً  شصیت »اش مىً  

 

الشت  .شهًود  تىمتلي زدیفُا  مستًعٍ تاید  فست تٍ شىل شیس تغتتس می وىد شصص قمتمی، تثعٍ ایسانتا اوتصاب 

 . ولته وىتد «تایتد» تس زي  گصیىٍپس سي زا اوتصاب  ط پایته صفحٍشسَسدي اس  

   



 راهنمای ثبت نام در سامانه نماد اعتماد الکترونیکی 

  )شخص حقیقی تبعه ایران( 

 66 اش 4صفحٍ

 

 

 پس اش آن پتغات شیس زا دزیاف  می وىتد. 

 

دز ایه مسقلٍ تٍ آدزس ایمتل خًد مساخعٍ وسدٌ ي دز ایمتل ازسال شدٌ اش خاوة ایىماد، تس زي  یتىه ازائٍ شدٌ 

 .  وىتدولته 

 

 

 



 راهنمای ثبت نام در سامانه نماد اعتماد الکترونیکی 

  )شخص حقیقی تبعه ایران( 

 66 اش 5صفحٍ

 

 

تًاوتد تا وات وازتس  ي زمهص عثهًز خهًد     یه پس میا دز ایه قای  شىاسٍ وازتس  شما تٍ قای  تایتد دزآمدٌ ي اش

تاشد ي وات وازتس  دائمهی شهما    وىتد، لاتل تغتتس ومی یه مسقلٍ تعسیف میوات وازتس  وٍ دز ايازد ساماوٍ شًید. 

 دز مساخعٍ تٍ ساماوٍ ایىماد اس . پس دز اوتصاب وات وازتس  خًد دل  وىتد.

ومهایش  اس   ایىمادپس اش يزيد تا وات وازتس  ي زمص عثًز، صفحٍ شیس وٍ صفحٍ پسيفایل شصیی شما دز سای  

 . دادٌ می شًد

 يالع دز سم  زاس  صفحٍ ولته وىتد. « تىمتل اعالعات»زي  گصیىٍ تس 

 

 ولته وىتد.« تىمتل فست اعالعات»مىً  شیس ظاَس می شًد، تس زي  گصیىٍ 

 

 

 



 راهنمای ثبت نام در سامانه نماد اعتماد الکترونیکی 

  )شخص حقیقی تبعه ایران( 

 66 اش 6صفحٍ

 

 

زا تىمتهل وىتهد ي سهپس تهس زي  گصیىهٍ      فست شیس ومایش دادٌ می شًد، دز ایه فست تمات گصیىٍ َا  ستازٌ داز 

 ولته ومایتد. « ذختسٌ»

 

تهس زي  گصیىهٍ    صًزت تىمتل صحتح تمات گصیىٍ َا، پس اش ذختسٌ فست، پتات شیس زا مخهاَدٌ خًاَتهد وهسد.   دز 

 ولته وىتد.« تایتد»

 

 

 



 راهنمای ثبت نام در سامانه نماد اعتماد الکترونیکی 

  )شخص حقیقی تبعه ایران( 

 66 اش 7صفحٍ

 

 

دز َس یه اش مساقل نث  وات چىاوچٍ مسقلٍ ا  وٍ دز آن لساز دازید لاتل اودات وتس ، مغاتك تیًیس  :3یادآيز 

ته وىتد ي پتات ومایش دادٌ شهدٌ زا مخهاَدٌ ومایتهد. تهٍ ایهه      ول« وازَا  دز دس  اودات»شیس تس زي  گصیىٍ 

 صًزت می تًاوتد عل  زا دزیاتتد ي وسث  تٍ زفع آن الدات ومایتد. 

 

، تس زي  گصیىٍ ومی شًد، ایه فست ومایش دادٌ «تىمتل فست اعالعات»ولته تس زي  گصیىٍ  تا اگستٍ عىًان مثال 

ایه پتات وخان می دَد اقتمال شیاد پتات شیس زا مخاَدٌ خًاَتد وسد.  ولته وىتد ي تٍ« وازَا  دز دس  اودات»

تٍ دیتل عدت تایتد صالقت  متماضی دزیاف  وماد تًسظ پلتس اماوه، اش آغاش فسآیىد نث  وات دز ساماوٍ ایىماد ي 

پلتس اماوه عله  عهدت    پت تس  اشاوىًن متماضی می تًاود تا مماوع  تٍ عمل می آید. « فست اعالعات»ومایش 

  امىان نث  اعالعات دز پىل وازتس  فساَم شًد.ي وسث  تٍ زفع آن الدات وماید تا  دزیاتدتایتد صالقت  زا 

 

  



 راهنمای ثبت نام در سامانه نماد اعتماد الکترونیکی 

  )شخص حقیقی تبعه ایران( 

 66 اش 8صفحٍ

 

 

 .ولته وىتد« مدازن تازگراز »تس زي  گصیىٍ  ،تل فست اعالعاتمپس اش تى

 

اخثهاز   تیًیس زي  وازت ملی ي تیًیس صهفحٍ ايل شىاسهىامٍ   تازگصا  دي مدزن دز صفحٍ ومایش دادٌ شدٌ، 

 تازگهراز  اس . دز صًزت تمایل می تًاوتد تیًیس پسسىلی ي تیًیس وازت پایان خهدم  )تهسا  آلایهان( زا وتهص     

 ومایتد. 

 

 ولته وىتد.« تایتد»تس زي  گصیىٍ  صحتح َس مدزن، پتات شیس زا مخاَدٌ خًاَتد وسد. تازگراز دز صًزت 

 

 

 



 راهنمای ثبت نام در سامانه نماد اعتماد الکترونیکی 

  )شخص حقیقی تبعه ایران( 

 66 اش 9صفحٍ

 

 

 

 صحتح مدازن دزخًاستی اعمتىان قاصل ومایتد. تازگراز پس اش مخاَدٌ صفحٍ شیس، می تًاوتد اش 

 

 ولته وىتد.« اقساش اعالعات»سپس تس زي  گصیىٍ 

 

  



 راهنمای ثبت نام در سامانه نماد اعتماد الکترونیکی 

  )شخص حقیقی تبعه ایران( 

 66 اش 11صفحٍ

 

 

 صفحٍ شیس ومایش دادٌ می شًد.

 

 ،وىتهد  وهٍ مخهاَدٌ مهی    ازائٍ شدٌ زا تٍ شمازٌ ا  ودتاید  تلفه َمساٌ نث  شدٌ، دز ایه مسقلٍ تٍ مىظًز تایتد

 پتامه ومایتد. 

 

 



 راهنمای ثبت نام در سامانه نماد اعتماد الکترونیکی 

  )شخص حقیقی تبعه ایران( 

 66 اش 11صفحٍ

 

 

ي سپس تا  وىتدپس اش ازسال پتامه اش شمازٌ تلفه َمساَی وٍ نث  ومًدٌ اید، قداوثس تٍ مدت دٌ دلتمٍ صثس 

اش ساماوٍ ایىماد خازج شدٌ ي مدددا تا دزج وات وازتس  ي زمص عثًز خهًد  « خسيج اش ساماوٍ»ولته تس زي  گصیىٍ 

  .تٍ ساماوٍ يازد شًید

 

تٍ ایه صًزت، تایتدیٍ تلفه َمساٌ صًزت می گتسد ي پس اش يزيد مددد تٍ ساماوٍ پتات شیس زا مخهاَدٌ خًاَتهد   

 وسد.

 

 زسد وٍ تٍ َمان صًزتی وٍ ذوس شدٌ اس  تاید تایتد گسدد.  پس اش آن وًت  تٍ اقساش تلفه نات  می

 

  



 راهنمای ثبت نام در سامانه نماد اعتماد الکترونیکی 

  )شخص حقیقی تبعه ایران( 

 66 اش 16صفحٍ

 

 

 ٌ خًاَتد وسد.شیس زا مخاَد پتاتپس اش آوىٍ تلفه نات  وتص تایتد شد، 

 

 يالع دز سم  زاس  صفحٍ ولته وىتد.« وسة ي واز»دز ایه مسقلٍ تس زي  گصیىٍ 

 

  ولته وىتد.« افصيدن وسة ي واز»مىً  شیس ظاَس می شًد، تس زي  گصیىٍ 

 

. تًخٍ داشتٍ تاشهتد دز  فست شیس ومایش دادٌ می شًد. دز ایه مسقلٍ اعالعات وسة ي واز خًد زا تىمتل ومایتد

، چىاوچٍ وسة تسزسی يب سای  شما تًسظ وازشىاس اوتصاب وىتد. پس اش غتسصىفیزا « وً  فعایت »ایه فست 

تغتتس دَتد.  صىفیتٍ   زا ، وً  فعایت فعایتتُا  صىفی لساز گتسد، تا اعالت وازشىاس ي واز ایىتسوتی شما دز شمسٌ

  فست يخًد دازد. امىان تغتتس وً  فعایت  پس اش ذختسٌ

، دازا  مله اداز  یا تداز  وتستىد. اش ایه زي تاید آدزسی ایىتسوتیتستاز  اش وسة ي وازَا   الشت تٍ ذوس اس 

 زا وٍ می تًان تا ادازٌ وىىدگان وسة ي واز ازتثاط تسلساز وسد )َسچىد مسىًوی( دز ایه تصش نث  ومًد. تسا  



 راهنمای ثبت نام در سامانه نماد اعتماد الکترونیکی 

  )شخص حقیقی تبعه ایران( 

 66 اش 13صفحٍ

 

 

گسدد. دز يزيد شمازٌ ود پستی دل  وىتد شیسا  دزجشُس تدين فاصلٍ  نث  تلفه نات  تاید قتما ود پتش شمازٌ

 .ولته وىتد« ذختسٌ»، تس زي  گصیىٍ فستپس اش تىمتل شًد.  صح  آن تسزسی می

 

 ولته وىتد.« تایتد»تس زي  گصیىٍ  پتات شیس زا مخاَدٌ خًاَتد وسد.

  

  



 راهنمای ثبت نام در سامانه نماد اعتماد الکترونیکی 

  )شخص حقیقی تبعه ایران( 

 66 اش 14صفحٍ

 

 

  ولته وىتد.« مدیسی  وسة ي واز»گصیىٍ تس زي  اوىًن 

 

 دز ایه مسقلٍ تاید الدات تٍ تایتدیٍ فىی ومایتد.صفحٍ شیس ومایش دادٌ می شًد. 

 

 می شًد. صفحٍ شیس ظاَس« اودات تایتدیٍ فىی»ي  گصیىٍ تا ولته تس ز

 

 



 راهنمای ثبت نام در سامانه نماد اعتماد الکترونیکی 

  )شخص حقیقی تبعه ایران( 

 66 اش 15صفحٍ

 

 

گتسد. َدف اش ایه تایتد فىی ایه اس  وٍ اقساش گهسدد   ، تایتدیٍ فىی شما اودات مییىی اش ایه مًازدتا اودات تىُا 

وات شدٌ دستسسی مداش داشتٍ تاشد. پس اش مدت وًتاَی اش اودات ایه واز  سای  نث  وىىدٌ تٍ آدزس يب وات نث 

 شًید.  زد میپریسد ي تٍ مسقلٍ تعد  يا دز يب سای ، تایتدیٍ فىی سای  شما تٍ عًز خًدواز اودات می

یتسه  خهدمات ي   »تا ولتهه زي  گصیىهٍ   دَتد مخصص گسدد.  سای  ازائٍ می تاید وً  خدمتی وٍ دز يب اوىًن

 وً  خدم  خًد زا مخصص ومایتد. شًید وٍ تاید  َدای  می شیستٍ صفحٍ  «مدًشَا

 

 ایصامی اس .  تصش چُاز َس تىمتل

 

  



 راهنمای ثبت نام در سامانه نماد اعتماد الکترونیکی 

  )شخص حقیقی تبعه ایران( 

 66 اش 16صفحٍ

 

 

 .ولته وىتد« تایتد»تس زي  گصیىٍ  زا مخاَدٌ خًاَتد وسد.پتات شیس « ذختسٌ»پس اش ولته تس زي  گصیىٍ 

 

چىاوچٍ خدم  اوتصاب شدٌ وتاش تٍ ازائٍ مدًش اش مسخع ذییالح داشتٍ تاشد دز ، پس اش اوتصاب خدم  مًزد وظس

تٍ عىًان مثال اگس يب سای  شما خدمات فسين تلهتظ  ومایتد.  تازگراز زا مسقلٍ تعد تاید اسىه مدًش مستًعٍ 

ًَاپتما ازائٍ دَد تاید مدًش اش ساشمان ًَاپتمایی وخهًز  تازگهراز  وىتهد. تهسا  وسهة اعالعهات تتخهتس دز        

 مساخعٍ ومایتد. enamad.irتس زي  سای   لًاوتهخیًص مدًشَا  مًزد وتاش تٍ تصش 

 

 ولته وىتد. «تىمتل فست وظسسىدی» زي  گصیىٍ تس اوىًن

 

  

https://enamad.ir/Home/Laws


 راهنمای ثبت نام در سامانه نماد اعتماد الکترونیکی 

  )شخص حقیقی تبعه ایران( 

 66 اش 17صفحٍ

 

 

 فست وظسسىدی  تٍ شىل شیس ومایش دادٌ می شًد. 

 

د وسد. تپتات شیس زا مخاَدٌ خًاَ« ذختسٌ»ي ولته تس زي  گصیىٍ مًخًد دز فست پس اش پاسص ًیی تٍ پىح سًال 

 ولته وىتد.« تایتد»تس زي  گصیىٍ 

 

 ولته وىتد.« اقساش اعالعات وسة ي واز»اوىًن تس زي  گصیىٍ 

 



 راهنمای ثبت نام در سامانه نماد اعتماد الکترونیکی 

  )شخص حقیقی تبعه ایران( 

 66 اش 18صفحٍ

 

 

 آدزستلفه وسة ي واز ي اقساش  ایمتل وسة ي واز، اقساش يواز شامل سٍ تصش اس . اقساش اقساش اعالعات وسة

تًان تا اودهات تىُها یهه مهًزد، پسيوهدٌ زا تهٍ        اما دز ایه مسقلٍ می اودات َس سٍ مًزد اخثاز  اس  .وسة ي واز

تسسیع دز اودهات   دیتل تٍدي مًزد دی س زا وتص اقساش وسد. ایه الدات  ،وازشىاس ازخا  داد ي پس اش دزیاف  وتتدٍ

ة ي وهاز زا  دز ایه مسقلٍ چىاوچٍ لید تغتتس ایمتل، تلفه نات  یها آدزس وسه   شًد. فسایىد نث  وات پتخىُاد می

 .ولته وىتد «يیسایش مخصیات وسة ي واز»تس زي  گصیىٍ  دازید

 

 وسث  تٍ اعمال تغتتسات الدات ومایتد.می تًاوتد ي  می شًیديازد صفحٍ شیس 

 

 



 راهنمای ثبت نام در سامانه نماد اعتماد الکترونیکی 

  )شخص حقیقی تبعه ایران( 

 66 اش 19صفحٍ

 

 

ٍ ، پسيودٌ شما آمادٌ ازسال تهٍ وازشهىاس شهدٌ اسه .     مسقلٍدز ایه   ازسهال پسيوهدٌ خُه  تسزسهی    »زي  گصیىه

تعهد اش  دی س امىان يیسایش اعالعهات زا ودازیهد،   تا تًخٍ تٍ ایىىٍ پس اش ازسال پسيودٌ،  .وىتدولته  «وازشىاس

 . ازسال ومایتد، پسيودٌ زا دزج شدٌصح  َمٍ اعالعات  قیًل اعمتىان اش 

 

اش ازسهال   لثهل  ، پتات شیس زا مخاَدٌ خًاَتد وهسد. «ازسال پسيودٌ خُ  تسزسی وازشىاس» اوتصاب گصیىٍپس اش 

 تسزسی می شهًد وازشىاس يب سای  وسة ي واز مغاتك آن تًسظ وٍ زا تًاوتد چه یتس  ایصاماتی  ، میپسيودٌ

 مخاَدٌ وىتد.

 

ي تس اساس مًازد مىهدزج دز   ومایتدچه یتس  زا مغایعٍ « تایتد»پتخىُاد می شًد لثل اش ولته تس زي  گصیىٍ 

پس تا اش اعالت ومص تًسظ وازشىاس قته ازشیاتی يب سای  خلًگتس  شًد.  وىتدآن يب سای  خًد زا تىمتل 

  .امىان مخاَدٌ چه یتس  زا وصًاَتد داش  دی س ازسال پسيودٌ،اش 
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 ولته وىتد. « تایتد»ازسال پسيودٌ پتات شیس زا مخاَدٌ خًاَتد وسد. تس زي  گصیىٍ تایتد اش  تعد

 

تا وازشىاسان  وىتد. دز ایه مسقلٍ تاید صثس خًاَتد وسدمخاَدٌ « قال تسزسیدز »يضعت  زا تٍ صًزت  اوىًن

شما زا مًزد تسزسهی لهساز    يب سای  وسة ي وازمسوص تًسعٍ تدازت ایىتسيوتىی تس اساس چه یتس  ایصامات، 

 دَىد. ایه فسایىد ممىه اس  چىد زيش  تٍ عًل اودامد.
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گسداوهد.   می ، پسيودٌ زا تٍ پىل شما تاشومیی زا مخاَدٌ وماید سوازشىادز ایه مسقلٍ اگس تس اساس چه یتس ، 

يضهعت  چهه یتسه     »تس زي  گصیىهٍ  . وىتد مخاَدٌ می« اعالت ومص» زا تٍ صًزت دز ایه قای  شما يضعت 

 .ولته وىتد« وسة ي واز

 

می شهًد تسزسهی   دز مماتل آوُا وخان دادٌ « عدت تایتد»دز چه یتس  ومایش دادٌ شدٌ مًازد  زا وٍ يضعت  

ٍ  « تًضتحات»وىتد. تا ولته تس زي  گصیىٍ   مًازد ومص اعالت شدٌ تًسظ وازشىاس زا مغایعٍ ومًدٌ ي وسهث  ته

لید دازید دز خیًص ومص اعالت شدٌ مًازد  زا تٍ اعال  وازشىاس  چىاوچٍ زفع ومص اعالت شدٌ الدات ومایتد.

 د زا دزج وىتد. مغایة خً« تًضتحات»تصش تسساوتد می تًاوتد دز 

ولته  «ارسال»دل  وىتد وٍ پس اش تسعسف ومًدن ولتٍ مًازد تایتد وخدٌ دز چه یتس ، قتما تس زي  گصیىٍ 

  تا پسيودٌ خُ  تسزسی مددد تٍ وازشىاس ازخا  شًد. وىتد

 

اوتصهاب  وً  فعایته  غتسصهىفی   « افصيدن وسة ي واز»پتش تس دز مستىد قاضس تتان شد دز مسقلٍ  :4یادآيز 

، می تًاوتد تها  گسددپس اش تسزسی وازشىاس، چىاوچٍ اعالت شًد فعایت  تاید صىفی اوتصاب  ،شًد. دز ایه مسقلٍ

 تٍ صًزت شیس الدات تٍ اوتصاب فعایت  صىفی وىتد. « تغتتس وً  فعایت »ولته تس زي  گصیىٍ 
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 ولته وىتد. « نث »صفحٍ ومایش دادٌ شدٌ وً  فعایت  زا صىفی اوتصاب وىتد ي تس زي  گصیىٍ دز 

 

دز ایهه   ن دادٌ می شهًد. وخا« تسزسی مدازن فتصیىی» صًزتيضعت  تٍ  ،پسيودٌ تًسظ وازشىاس تایتدپس اش 

دز . سپس ومایتد تىمتلي  گسفتٍپسیى  تعُدوامٍ زا . فایل وىتدولته  «دزیاف  تعُدوامٍ»تس زي  گصیىٍ  مسقلٍ

 «یتسه  خهدمات ي مدًشَها   »تصهش  مدًشَایی وهٍ دز  وپی تساتس اصل  تٍ َمساٌومًدٌ ي دفتسخاوٍ گًاَی امضا 

 . ازسال ومایتد 14155 -6385صىديق پستی تٍ  (تازگراز  مدًش تراز  وسدٌ اید )دز صًزتازگ

 

فالد شسایظ ذوس شدٌ تاشد، تٍ تایتد وازشىاس مسوًل تایتد مدازن وصًاَد زستد. دز مدازن ازسایی چىاوچٍ 

تٍ زفع تاید وسث  مخاَدٌ خًاَتد وسد. اوىًن « تایتد مدازن فتصیىیعدت »ایه قای  يضعت  زا تٍ صًزت 

 ومایتد.  ي مدددا مدازن زا ازسالالدات ومایتد ومص مًخًد دز مدازن 
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 مخاَدٌ خًاَتد وسد. «ال تسزسی تًسظ مدیسدز ق»مدازن فتصیىی، يضعت  زا تٍ صًزت  اش تایتدپس 

 

« دزیاف  ود ومهاد »تس زي  گصیىٍ  می شًد.وخان دادٌ  «تایتد وُایی»يضعت   تٍ صًزت  ،تایتد مدیسصًزت دز  

اش آن یًگهً    دتعه . لساز گتسد يب سای  صفحٍ ايل تس زي  تاید تًسظ تسوامٍ وًیسولته وىتد. ود اعالت شدٌ 

 د.خًاَد ش وماد اعتماد ایىتسيوتىی تس زي  يب سای  ومایش دادٌ

 

 

چىاوچٍ لید تغتتس اعالعات ًَیتی، اعالعهات وسهة ي وهاز، تغتتهس      پس اش نث  وات دز ساماوٍ ایىماد :5یادآيز 

وسهث  تهٍ نثه      «پختتثاوی»می تًاوتد اش عسیك گصیىٍ داشتٍ تاشتد زا شصیت  )قمتمی تٍ قمًلی ي تسعىس( 

 دزخًاس  خًد الدات ومایتد. 
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 ولته وىتد. فست شیس ومایش دادٌ می شًد. « ازسال تتى »تس زي  گصیىٍ 

 

 دز ایه فست، ماوىد تیًیس شیس، تىمتل تمات گصیىٍ َا ایصامی اس . 

 

 .پتات شیس زا مخاَدٌ خًاَتد وسد« ذختسٌ»پس اش تىمتل فست ي ولته تس زي  گصیىٍ 

 

آگُهی  تیهًیس  الشت تٍ ذوس اس  دز صًزت تغتتس شصیت  اش قمتمی تٍ قمًلی الشت اسه  تیهًیس اساسهىامٍ ي    

صًزت تغتتس شصیت  اش قمًلی تٍ قمتمی تیًیس صفحٍ ايل شىاسىامٍ ي زيشوامٍ زسمی شصیت  قمًلی ي دز 

 تیًیس زي  وازت ملی دز تصش فایل َا  ضمتمٍ تازگراز  شًد.

 ازسایی زا پت تس  ومایتد. يضعت  تتى  « مدیسی  تتىتُا»دز زيشَا  آتی می تًاوتد اش گصیىٍ 
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 ومایش دادٌ می شًد.« پاسخ دادٌ شدٌ»، يضعت  تٍ صًزتپس اش تسزسی تتى  ي پاسخ تٍ آن تًسظ وازشىاس

 

 


