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 ساده   مرحله  4 در  اینماد  دریافت  کامل آموزش چیست؟ اینماد

 تیم تحریریه آکادمی وبکیما  -نویسنده: نبی عبدی 

ترین عوامل اعتماد به یک فروشگاه اینترنتی، داشتن اینماد است. کمتر کسی با  یکی از مهم
فضای   در حیطه  پرتکرار  سواالت  از  یکی  اینماد چیست  و سوال  دارد  آشنایی  مفهوم  این 

راه قصد  که  افرادی  از  بسیاری  است. همچنین  اینترنتی  اندازیمجازی  دارند،   فروشگاه  را 
مینمی چگونه  مقاالتدانند  سری  از  مقاله  این  در  کرد.  دریافت  اینماد  وکار  کسب  توان 

اینماد آشنا   نماد، با مراحل دریافتبا ما همراه باشید تا عالوه بر درک مفهوم ای اینترنتی
 .شوید
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 اینماد چیست؟

در حقیقت یک آرم و لوگوی معتبر است که  (E-Namad)  نماد اعتماد الکترونیک  اینماد یا
های فروشگاهی که دارای بخش فروش  سایتبه وب  مرکز توسعه تجارت الکترونیک  توسط

اینماد ندارند،  های غیر فروشگاهی نیازی به  شود. بنابراین سایر سایتآنالین هستند داده می
ای، شخصی یا شرکتی و .... کال سایتی که درگاه پرداخت های خبری، مجلهسایتیعنی وب

را می اینماد چیست  بهترین پاسخ به سوال  ندارد.  اینماد  به  نیازی هم  ندارد  توان آنالین 
 :تعریف زیر دانست

شود و ترنتی داده میهای اینیک لوگو است که به فروشگاه : نماد اعتماد الکترونیکی چیست
نشانه اعتبار و قانونی بودن یک فروشگاه اینترنتی است و بدین معنی است که مشخصات  
مالک و آدرس فروشگاه مورد نظر به صورت کامل و دقیق در سیستم مرکز توسعه تجارت  

 .الکترونیک ثبت شده است

تر از فروشگاه اینترنتی  تر شده و با نگرانی کمکاربر با مشاهده نماد اعتماد، خیالش راحت
کند. زیرا این فروشگاه دارای اینماد و کامال قانونی است. فروشگاه اینترنتی معتبر،  خرید می

ای نماد را از مرکز توسعه تجارت الکترونیک وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت دریافت 
 .خص کرده استها مشکند. این مرکز ضوابط مشخصی برای اعطای اینماد به فروشگاهمی

اعتماد فروشگاه نماد  دریافت  به  موفق  شده،  مشخص  ضوابط  داشتن  با  آنالین  های 
سایت فروشگاهی که دارای درگاه پرداخت الکترونیک با اعتبار یک ساله می شوند. هر وب

 .مند شودتواند از مزایای اینماد بهرهاست، می

 اینماد پنج ستاره یا اینماد دو ستاره؟ 

مطالعه این عنوان تعجب کرده باشید که مگر اینماد هم پنج ستاره یا دو ستاره  خب شاید با  
در حال حاضر سایت  بله  دارد؟  قدمت،  یا حتی یک ستاره  و  کیفیت خدمات  براساس  ها 

 .ایمادامه این موارد را به صورت کامل بررسی کرده  شوند در بندی میرتبه
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اعتبار و کیفیت سایت با ستاره  اینماد  را  تعداد ستارهنمایش میها  های یک  دهد. هرچه 
سایت بیشتر باشد، اعتماد و کیفیت عملکردی سایت باالتر است. بنابراین، انواع اینماد با 

 :تعداد ستاره مشخص وجود دارد که عبارتنداز 

صورت موقتی در اختیار دارنده سایت فروشگاهی با این نوع اینماد به :اینماد موقت ✓
ود قرار می گیرد. درواقع برای سرعت بخشیدن به روند اخذ ای  حداقل معیارهای موج

 .نماد از این نماد استفاده می شود
فروشگاه اینترنتی که اینماد موقت دارد، پس از مدتی برای   :اینماد دائمی یک ستاره ✓

اخذ نماد دائمی موردبررسی قرار می گیرد. مجموعه ای از معیارها برای اختصاص نماد 
های بعدی شود که در قسمتوکار آنالین در نظر گرفته میه به کسبدائمی تک ستار

 .کنیمهمین مقاله، این معیارها را بررسی می
های آنالینی که دارنده نماد اعتماد دائمی یک ستاره فروشگاه  :اینماد دائمی دو ستاره ✓

روی سایت خود، درخواست نماد دائمی دو ستاره   SSL توانند با نصبهستند می
 .های الزم نماد دائمی دو ستاره خود را دریافت کنندو پس از بررسی کنند

ها  بعد از دریافت نماد اعتماد دو ستاره، سایت :اینماد دائمی سه ستاره تا پنج ستاره ✓
  تا   کنند  ارسال   را  سایت  بندیتوانند به سایت اصلی اینماد درخواست فرایند رتبهمی
 .ستاره دریافت کنند  ۵ستاره تا  ۳ن نماد آنالی فروشگاه قدمت و کیفیت به بنا

 چرا باید اینماد بگیریم؟ 

شاید بپرسید دالیل نیاز به اینماد چیست؟ آیا فقط برای اعتماد کاربر باید از اینماد استفاده  
ترین دلیل نیاز یک فروشگاه به نماد اعتماد الکترونیک، جلب اعتماد و رضایت کاربر کرد؟ مهم

اینترنتی   تواند  برای خرید  اعتماد می  نماد  این  با مشاهده  از فروشگاه آنالین است. کاربر 
می عمل  خود  تعهدات  به  فروشگاه  که  باشد  داشته  فروشگاهی اطمینان  چنین  به  و  کند 

  .اطمینان خواهد کرد

یک فروشگاه برای دریافت درگاه مستقیم بانکی به اینماد نیاز   عالوه بر جلب اعتماد کاربر،
شود. برای ارسال محصوالت فروش اینترنتی از طریق اداره پست انجام میهمچنین،   .دارد
کار، فروشگاه اینترنتی باید با اداره پست قرارداد بسته باشد. و این فروشگاه به منظور    این

 .عقد قرارداد با پست، باید دارای نماد اعتماد الکترونیک باشد
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تا به این روشگاه اینترنتی گذشته باشید و تصور کنید اندازی فجای مقاله، از خیر راهشاید 
گونه نیست و خودتان بدون داشتن هیچ دانشی  دریافت اینماد چقدر مشکل است. اما این

راحت می بسیار  نمودن مراحلی  با طی  تنها  اینو  از  کنید. پیش  دریافت  اینماد  که  توانید 
   .دهیمتان شرح میرایبدانید مراحل دریافت اینماد چیست، ابتدا پیش نیازهای آن را ب

 پیش نیازهای دریافت اینماد چیست؟

تا اینجا با مفهوم اینماد و مهمترین دالیل نیاز یک فروشگاه اینترنتی به دریافت این نماد  
 .آشنا شدیم. قبل از بررسی مراحل دریافت اینماد، بهتر است با پیش نیازهای آن آشنا شوید

نیازها برای دریافت اینماد این است ز پیشیکی ا :دارا بودن محصوالت فروشگاهی ✓
که حداقل یک محصول با امکان خرید آنالین در فروشگاه آنالین خود داشته باشید.  
یعنی امکان نمایش محصول، افزودن به سبد خرید و خرید نهایی برای حداقل یک  

 .تان وجود داشته باشدمحصول در سایت
نام دقیق  برای   :اطالعات موردنیاز برای هر محصول ✓ هر محصول اطالعات مهم مثل 

محصول، قیمت محصول، تصاویر محصول و غیره در فروشگاه اینترنتی شما درج شده 
 .باشد

درمورد متقاضی حقیقی، صرفا دارنده و  :دریافت اینماد توسط صاحب امتیاز دامنه ✓
می دامنه  امتیاز  کند. صاحب  ارسال  را  اینماد  دریافت  برای  خود  درخواست  تواند 

سال سن باشد. درمورد متقاضیان حقوقی، نام    18صاحب امتیاز باید دارای حداقل  
 .دامنه باید هم نام با شرکت یا یکی از اعضای هیئت مدیره باشد

 مدارک مورد نیاز دریافت اینماد

 :مدارک الزم برای دریافت ای نماد برای متقاضیان حقیقی به شرح زیر است

 ز فعالیتدرصورت وجود، ارائه تصویر مجو ✓
 تعهدنامه شخصیت حقوقی  ✓
 تصویر از مدارک هویتی ✓
 وکار یا اجاره نامه سند ملک کسب ✓
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 :مدارک الزم برای دریافت ای نماد برای متقاضیان حقوقی به شرح زیر است

 تصویر شناسنامه  ✓
 درصورت وجود، تصویر آگهی روزنامه رسمی  ✓
 درصورت وجود، آگهی مربوط به آخرین تغییرات آدرس  ✓
 درصورت وجود، آخرین تغییرات مربوط به اسامی هیئت مدیره ✓
 درصورت وجود، آخرین تغییرات موضوع فعالیت شرکت ✓
 تعهدنامه شخصیت حقوقی  ✓
 تصویر مجوز و پروانه فعالیت  ✓

 چگونه برای سایتم اینماد بگیرم؟

نیازهای آن، نوبت به طی  چیست و دانستن پیش  پس از یافتن پاسخ برای سوال اینماد 
رسد. به منظور دریافت اینماد نیاز نیست مراجعه حضوری  نمودن مراحل دریافت اینماد می

طریق   از  الکترونیکی  اعتماد  نماد  دریافت  مراحل  تمامی  باشید.  داشته  سازمانی  هیچ  به 
یافت نماد اعتماد الکترونیکی  شود. در ادامه قدم به قدم در سایت رسمی اینماد انجام میوب

 .کنیمرا بررسی می

 نام و ایجاد حساب کاربری در سایت اینمادثبت ( ۱مرحله 

آدرس به  اینماد  سایت  زیرمنوهای  enamad.ir   وارد  و  سایت  اصلی  منوی  از  و  شده 
کلیک کنید. پس از باز شدن    ه حساب کاربرینام و ورود بثبت   وکارها، بر روی قسمت کسب

»صفحه ورود به پنل کاربری«، گزینه »ایجاد حساب کاربری« را انتخاب کنید تا فرم ثبت نام  
ثبت لینک  )اگر  یابد  نمایش  شما  تا برای  کنید  کلیک  روبرو  لینک  روی  نکردید  پیدا  را  نام 

ثبت  صفحه  به  شویدمستقیم  هدایت  اینماد  اصلی  سایت  در   :نام 
)https://reg.enamad.ir/Panel 
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درمورد گزینه نوع شخصیت، اگر شرکت ثبت شده دارید، گزینه شخصیت حقوقی را انتخاب کنید.   ✓
  .های شخصیت حقیقی متناسب با وضعیت خود را انتخاب کنیددرغیراینصورت، یکی از گزینه

سازی حساب کاربری به این آدرس ارسال  درستی وارد کنید زیرا لینک فعالآدرس ایمیل را حتما به ✓
 .شودمی

یک شناسه کاربری و کلمه عبور مناسب انتخاب کنید. برای ورود به سامانه، به این شناسه و کلمه   ✓
 .ها را یادداشت نماییدعبور انتخابی نیاز خواهید داشت. بنابراین آن

صورت صحیح  در فیلد با عنوان "حاصل عبارت را وارد کنید" پاسخ صحیح را وارد کنید تا فرم به ✓
 .ارسال شود

گیری آنالین را بزنید و پس از وارد کردن  دو شرط انتهایی فرم درمورد دریافت هزینه و سفارشتیک   ✓
 .عبارت امنیتی، گزینه تایید را انتخاب کنید
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گردد. وارد ایمیل شده و لینک  سازی برای شما ارسال میپس از انجام موفق مراحل فوق، ایمیل فعال ✓
توانید با نام کاربری و پسورد  ن شناسه کاربری شما، میسازی را کلیک کنید. پس از تایید شدفعال

 .تان شویدانتخابی خود، وارد حساب کاربری

 ورود به حساب کاربری و تکمیل اطالعات( ۲مرحله 

 

توانید اطالعات خود را طبق مراحل زیر تکمیل پس از ورود به پنل کاربری خود در اینماد، می
 :کنید
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 گزینه تکمیل اطالعات

را   اطالعات  تکمیل فرم  گزینه  اطالعات،  تکمیل  کاربری، منوی  پنل  راست  از قسمت سمت 
 .انتخاب کنید

پس از انتخاب گزینه فوق، فرمی مربوط به درخواست مدارک هویتی   :ک هویتیارسال مدار 
یابد. در این فرم، باید اطالعات هویتی از جمله تصویر کارت ملی، تصویر صفحه نمایش می

اول شناسنامه را بارگذاری کنید. این اطالعات اجباری هستند و حتما باید آنها را از زیر منوی 
 .نمایید بارگذاری مدارک آپلود

 د بارگزاری مدارک احراز هویت برای دریافت اینما

 احراز اطالعات

سپس از منوی تکمیل اطالعات وارد زیرمنوی احراز اطالعات شوید. در   :تایید شماره موبایل
قسمت باید تلفن همراه شما تایید شود. بدین منظور، کد درخواست شده را به شماره  این  

درج شده پیامک کنید. این پیامک را از شماره موبایلی ارسال کنید که در قسمت تکمیل فرم  
 .اطالعات وارد کردید
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 ک احراز اطالعات برای دریافت نماد اعتماد الکترونی

ای درج شده که باید با آن تماس  به منظور احراز تلفن ثابت، شماره :تایید شماره تلفن ثابت
دقیقه، این قسمت برای شما سبز خواهد شد. در   10قراری تماس و گذشت  بگیرید. پس از بر

 .این صورت، احراز هویت شما گزارش داده می شود

 تان وکار آنالینافزودن کسب( ۳مرحله 

 د کسب و کار برای ارسال درخواست ای نما فرم اطالعات

از پنل کاربری، منوی کسب و کار را انتخاب کنید. در این قسمت باید تمامی اطالعات مورد 
 :نیاز در مورد کسب و کار خود را در فرم مشخص شده با دقت وارد کنید
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کسب و کار و  اطالعاتی ازجمله نام فارسی، نام انگلیسی کسب و کار، آدرس دامنه، وضعیت ملک   ✓
 .درستی وارد کنیدنوع فعالیت را به

در ورود اطالعات تماس کسب و کار از جمله تلفن ثابت، ایمیل، ساعات پاسخ گویی و... دقت کافی   ✓
 .داشته باشید

برای گزینه اعتبارسنجی آدرس، باید یک نشانی صحیح از کسب و کار شما یا در صورت نداشتن   ✓
 .ل زندگی را از سامانه شهروندی رهگیری نماییدآدرس برای کسب و کار، آدرس مح 

توانید در آنجا آدرس خود را وارد  با کلیک بر روی دکمه نارنجی، وارد سامانه شهروندی شده و می ✓
مبلغ   پرداخت  و  آدرس  درج  از  پس  می  20کنید.  اینماد  صفحه  وارد  سپس  هزارناموت،  شوید. 

 .ییدرقمی رهگیری آدرس را وارد نما 10توانید کد می
شود. این اقدام به منظور اطمینان  پس از انجام مراحل فوق، بسته پستی به آدرس درج شده وارد می ✓

 .شوداز صحت آدرس وارد شده انجام می
در انتهای صفحه »افزودن کسب و کار«، باید یک نام کاربری و کلمه عبور مربوط به سایت خود را  ✓

م کاربری و کلمه عبور ایجاد کرده و در این قسمت  وارد کنید. بدین منظور در سایت خود، یک نا
وارد کنید. این نام کاربری و کلمه عبور برای مسئولین اینماد است که به کمک آن، مراحل خرید در 

 .کنندفروشگاه اینترنتی شما را بررسی می

 دادامه فرم اطالعات کسب و کار برای ارسال مدارک اینما
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 مرحله تایید فنی برای گرفتن اینماد 

 دمرحله تایید فنی برای گرفتن اینما

سایتی که برای آن درخواست اینماد  که بتوانید ثابت کنید مدیر وببرای ایندر این مرحله  
اید شما هستید، باید یکی از مراحلی که اینماد پیشنهاد داده است را انجام دهید، برای داده

توانید یک متاتگ را در هدر سایت قرار دهید تا سیستم اینماد این کد را شناسایی  مثال می
 .ه خود شما مدیر این سایت هستیدکند و تشخیص دهد ک

 وکار تکمیل اطالعات کسب( ۴مرحله 

مدیریت کسب   <- کسب وکار   ها،در مرحله چهارم از سری مراحل دریافت اینماد، از بین گزینه
را انتخاب کنید تا بتوانید مراحل را یکی یکی کامل کنید و برای کارشناس ارسال کنید،    وکار 

 .دبا ادامه مقاله همراه باشی

در این مرحله اگر کسب و کار آنالین شما نیاز به مجوز دارد، با ورود به قسمت کسب و کار و مدیریت  ✓
 .کسب و کار، اطالعات کسب و کار را کامل کنید

هایی از جمله لیست خدمات و مجوزها، فرم نظرسنجی، احزار اطالعات کسب و  در این قسمت فرم  ✓
 .کار قابل مشاهده هستند. گزینه بارگذاری مجوز را انتخاب نموده تا مجوز مربوطه بارگذاری گردد

های نظرسنجی  برای تکمیل نظرسنجی از قسمت لیست کسب و کارها اقدام نمایید و به پرسش ✓
 .دهیدپاسخ 
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 .ها را تکمیل کنیدسپس گزینه »احراز اطالعات کسب و کار« را انتخاب کرده و فرم ✓
 .توانید گزینه ارسال پرونده را به منظور بررسی کارشناس ارسال نماییدها، میپس از تکمیل این فرم  ✓
  شود شود که حاوی لینک »چک لیست الزامات« است. توصیه میدر این مرحله، کادری نمایان می ✓

های ارتباطی  صفحه چک لیست الزامات را مطالعه نموده و تمامی نکات ذکر شده مانند ایجاد راه
 .سازی کنیدسایت خود پیادهمناسب و صفحات مهم سایت را در وب

های مربوطه و اقدامات قبلی، گزینه »ارسال پرونده جهت بررسی کارشناس« را  پس از تکمیل فرم  ✓
 .انتخاب کنید

 اینماد تایید کارشناس

شود. دیگر نیاز نیست کار خاصی پس از تایید، چک لیست اطالعات به کارشناس ارسال می
 .های کارشناس بمانیدانجام دهید و باید منتظر بررسی

پس از تایید کارشناس برای دریافت اینماد، ممکن است نیاز باشد نوع فعالیت خود را از  
بایست نسبت به تغییر آن مورد اقدام ین میحالت غیر صنفی به صنفی تغییر دهید. بنابرا

 .نمایید

توانید فایل مورد نظر را دریافت و عالوه بر این، با کلیک روی گزینه »دریافت تعهدنامه« می
به صندوق پستی   را  بارگذاری شده  و مجوز  کره  تکمیل  را  فایل  این  بگیرید.  پرینت  آن  از 

روز مشخص    ۳ت اینماد حداکثر طی  ارسال نمایید. نتیجه بررسی درخواس  6385-14155
  .گرددمی

سازی اینماد، قادر به دریافت کد و لوگو نماد اعتماد پس از تایید تعهد و پرداخت مبلغ فعال
الکترونیک برای فروشگاه آنالین خود هستید. به محض دریافت اینماد می توانید آن را در  

 .صفحه اول فروشگاه خود قرار دهید
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 ینماد چیست؟نکات مهم دریافت ا

پس از درک کامل سوال اینماد چیست و آشنایی با مراحل گرفتن اینماد، بد نیست نکات  
 :مهم درمورد آن را مرور کنیم

 .هایی به نماد اعتماد الکترونیک نیاز دارند که خرید و فروش در آنها انجام شودتنها سایت ✓
رسانند نیازی  صولی را به فروش نمیکنند و هیچ محهایی که از راه تبلیغات کسب درآمد میسایت ✓

 .به ای نماد ندارند
هایی که ملزم به دریافت و نمایش آن هستند، حتما قابل کلیک هم باشد.  اینماد باید در فروشگاه ✓

 .عنوان متخلف شناخته شده و پیگرد قانونی داردسایتی بهگونه نباشد، چنین وباگر این 
ی مثل صاحب امتیار فروشگاه اینترنتی، آدرس ایمیل، شماره پس از کلیک روی اینماد، باید اطالعات ✓

 .تماس و آدرس پستی قابل مشاهده باشد
گردد و با خیالی  مشاهده اطالعات فوق توسط کاربر، سبب اعتماد بیشتر او به فروشگاه اینترنتی می ✓

  .کندآسوده از فروشگاه شما خرید می

گونه تخصصی نیست. ت است و نیاز به هیچهمانگونه که دیدید، دریافت اینماد بسیار راح
کنیم حتما از نماد اعتماد بنابراین در صورتی که دارای فروشگاه آنالین هستید، توصیه می

 .الکترونیک استفاده نمایید

 ستاره  2و  1دریافت اینماد دائمی 

د دو  های مختلف است، همانن طور که در ابتدای مقاله گفتیم، نماد اعتماد دارای حالتهمان
ستاره و پنج ستاره و ... پس از انجام اقداماتی که در باال گفتیم، اولین اینماد شما موقتی و  

ستاره است. در این حالت، با انتخاب گزینه مدیریت کسب و کار در پنل کناری، گزینه  بی
کشد تا نماد  روز طول می  ۳»فعال شدن نماد یک ستاره« را انتخاب کنید. حدودا یک الی  

 .یک ستاره شودشما 

توانید در همان صفحه، نماد اید، میتان فعال کردهرا بر روی سایت sslدرصورتی که از قبل،  
توانید از شرکت هاستینگ خود برای ندارد، می ssl تاندو ستاره را انتخاب کنید. اگر سایت

ان را  ت SSL خواهید هاست معتبر تهیه کنید تاکمک بگیرید. همچنین اگر می ssl دریافت
 .را مطالعه کنید بهترین هاست ایران فعال کنید مقاله
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 قوانین مهم برای دارندگان اینماد چیست؟

 :ازقوانینی که دارندگان نماد اعتماد الکترونیکی باید رعایت کنند عبارتست

 .در تمام طول فعالیت و اعتبار اینماد، بطور کامل متن تعهدنامه اینماد را رعایت کنید ✓
 .درصورت ایجاد تغییر در کسب و کار، حتما به مرکز اطالع دهید ✓
های های ارسال شده از سوی مراکز و دستگاهحداکثر ظرف مدت دو روز کاری به هشدارها و پیام ✓

 .نظارتی پاسخ دهید
 .ها ایجاد کنیدبه منظور دسترسی بازرسین به تمامی اماکن فعالیت خود، شرایط الزم را برای نظارت ✓
عذر قابل قبولی هیچ فعالیتی نداشته باشد،  ماه بدون هیچ  ۳کسب و کار اینترنتی شما در طول  اگر   ✓

کند. پس از عدم رسیدگی به تذکرات ارسال شده، اینماد شما باطل مرکز دو تذکر برای شما ارسال می
 .خواهد شد

 سواالت متداول برای دارندگان نماد اعتماد الکترونیکی 

شود که در ادامه درمورد دریافت اینماد و میزان اعتبار آن پرسیده میسواالت متداول دیگری  
 :پردازیمها میبه آن

 زمان اعتبار اینماد چقدر است؟

هفته قبل از پایان یافتن مهلت اینماد، اطالعات   3سال است. باید    2اعتبار اینماد الکترونیکی  
ر سایت شما تخلفی در طول مدت نام را بروزرسانی کنید. نکته مهم این است که اگفرم ثبت 

شود. درصورت داشتن تخلف  اعتبار نداشته باشد، اعتبار توسط کارشناس تمدید و انجام می
 .ممکن است اینماد به مدت یک سال تمدید نشود

 مراحل تمدید اینماد چگونه است؟

روزرسانی  هفته قبل از اتمام اعتبار اینماد، اطالعات خود را ب  ۳توجه داشته باشید که باید  
کنید و درخواست تمدید اینماد خود را ارسال کنید تا کارشناس مربوطه بررسی کند و مجددا  

 .اینمادتان را تمدید کند
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 توانم اینماد را لغو )حذف( کنم؟ چطور می 

برای لغو اینماد باید درخواست ابطال را به همراه دلیل آن، نام صاحب اینماد و امضا، آدرس  
ارسال کنید. پس از باطل شدن    88968072عات هویتی به شماره فکس دامنه و سایر اطال

 .گرددپرونده، اینماد شما حذف و درگاه پرداخت اینترنتی شما قطع می

 توان پس از دریافت اینماد، دامنه را تغییر داد؟آیا می 

درحال حاضر، تغییر دامنه اینماد غیرممکن است. اما امکان اضافه کردن یک کسب و کار 
نام بار ثبتکه شما با یک دید در پنل کاربری شما در سایت اینماد وجود دارد، این یعنی اینج

 .های مختلف خود درخواست اینماد را ارسال کنیدتوانید برای سایتمی

 تغییر شخصیت حقیقی یا حقوقی 

حقوقی می یا  حقیقی  تغییر شخصیت  تغییر  برای  درخواست  و  کنید  ارسال  تیکت  توانید 
 .اینماد را ارسال کنید. از منوی پشتیبانی در پنل کاربری، این امکان وجود دارد شخصیت

 بندی جمع

پذیر نیست! همین توجه داشته باشید که جلب اعتماد کاربران تنها با دریافت اینماد امکان
ها هستند که اینماد هم دارند اما روزانه حتی یک تراکنش و یک  سایتاالن بسیاری از وب

ها تالش کنید تا ها نیست و باید سالندارند! جلب اعتماد کاربران به این سادگی  فروش هم
 .بتوانید اعتماد کاربران خود را جلب کنید

هایی هستند که اینماد هم ندارند اما آنقدر برای کاربران خود  سایتاکنون وبهمچنین هم
ی حوزه مورد نظر هر چیزی  ارزش قائلند که کاربران اصال توجهی به این موضوع ندارند و تو

 !کنندکه نیاز دارند را از همان سایت بدون اینماد تهیه می

مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشد، هرگونه  اینماد چیست  در انتها هم امیدواریم که مقاله
کی و مراحل دریافت اینماد و مقاله اینماد چیست سوالی در رابطه با نماد اعتماد الکترونی

گوی سواالت دارید در پایین همین صفحه و در بخش نظرات مطرح کنید تا خیلی زود پاسخ
 .شما عزیزان باشیم، ممنون از شما که تا انتهای این مقاله هم همراه آکادمی وبکیما بودید
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 مطالب مرتبط 

 بهترین درگاه پرداخت واسط اینترنتی  ✓
 استارت آپ چیست؟ ✓
 دیجیتال مارکتینگ چیست؟ ✓
 کار در منزل  ✓
 افزایش بازدید سایت  ✓
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