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 َٝذ٦ٝ 

ٝهه٤س   /42635ُ/ر/192630ي  ١بٝهه٦ ضههٞبس٥  سػهه٤يت 1ث٢ههذ دس ساثغهه٦ ثههب   ٤ٝ30/10/1391سخهه٦   47083/1ثخطهه٢ب٦ٝ ضههٞبس٥  ثهه٦ اسههش٢بد  
٧بي اخشايي  ( دسشٖب٧٥بي ثشخظ ٧ب ٣ سسب٦١ ٧ب، ٣ثٖب٥ سبيز ٧ب، ٣ة ٧ب )دشسبٗ اسشب١ذاسد٧ب ٣ اٙضاٝبر ى٢ي دسٕب٥ دس خػ٤ظ ٧يبر ٝحششٛ ٣صيشا03/10/1391ٟ

 ض٤د: ٍب٤١ٟ ٝذيشيز خذٝبر ّط٤سي ث٦ ضشح صيش اثالك ٝي ٤ٝ5ض٤ؿ ٝبد٥ 

 ويثخص ا٣ٗ: سقبس

 و يسقبس .1 ماده
 ٍب٤١ٟ ٝذيشيز خذٝبر ّط٤سي اسز. 5ي  ٧بي ٤ٝض٤ؿ ٝبد٥ دسشٖب٥دسش٤ساٙقٞ٘  اي٠ دس ب٥دسشٖ اص ٢ٝؾ٤س ٧ب: دسشٖب٥

 . ٢ٝؾ٤س سبصٝبٟ ى٢ب٣سي اعالفبر ايشاٟ اسز :سبصٝبٟ
٤١ضش٦ ٣ يب س٤ٙيذ ضذ٥ ٣ اص  HTMLٕزاسي ٝب٢١ذ  ض٤د، ٦ّ ثب يِ صثبٟ ١طب٦١ ٕيش٦ ٝي 1غيح٦ ث٦ ٧ش ىبي٘ ٝش٢ي اص يِ آدسس اي٢شش١شي غيح٦ :

٧بيي ٦ّ  ، ىبي٧2٘بي ٝحب٣س٥ ٣ د٢دش٥ ٧pop-upبي  اٝب د٢دش٥. . . ٣ ٧html، php، PDFبي  ١ؾيش ىبي٘. ش٣سٕش ديذ٥ ض٤دعشيٌ ٝ
(d-link)١ٞبي٢ذ  س٤ضيحبر ٝش٢ي ثشاي ٝحش٤اي ميش ٝش٠ ث٦ ٢ٝؾ٤س اىضايص ٍبثٚيز دسششسي آٝبد٥ ٝي

، 4، غيحبر سا٢٧ٞبيي ٝدذد3 
 . ض١٤ذ ١ٞيض٢بخش٦  ٧بي يِ اساي٦ ث٦ ف٤٢اٟ يِ غيح٦ اساليذ

 . يِ غيح٦ خب٦١ داسدس٨٢ب  دسٕب٧ي٧ش . ٢ّذفٞ٘ ٝي   دسٕب٥اي ٦ّ ث٦ ف٤٢اٟ ٣س٣دي ث٦ يِ غيح٦ غيح٦ خب٦١:
 . ض١٤ذ ش يِ غيح٦ خب٦١ سبصٝب١ذ٧ي ٝي٦ّ دس صي  اي اص غيحبر ٣ ٝحش٤اي ٣ةفجبسر اسز اص ٝد٤ٞف٦سبيز  ٣ة سبيز: ٣ة 

 ١ٞبيذ، اساي٣٦  ث٢ذيدسش٦ ،سبصٝب١ذ٧ي سا ثشخظ خذٝبر ٣ اعالفبر ٢ٝبثـ ديٖش ٧٣ب  دي١٤ذ اص اي ٝد٤ٞف٦ ٦ّ سبيشي ٣ة ث٦ دسٕب٥: (دشسبٗدسٕب٥ )
 . دض٤ٝي اعالً

ض٤د، اي٠ دشسبٗ ميش اص  ايدبد ٝيثشاي اساي٦ اعالفبر ٣ خذٝبر اسشب١ي ٧ب اسز ٦ّ  ٢ٝؾ٤س دشسبٗ خذٝبر اْٙشش١٣يْي اسشبٟ :ياسشب١ (دشسبٗدسٕب٥ )
 . اسزاسشب١ذاسي ١ي سبصٝبدسٕب٥ 

 . اسز (http://www.iran.ir)شاٟ يا ياسالٝ يخ٤٨ٞس يْيخذٝبر اْٙشش١٣ دسٕب٥ ٝٚي٢ٝؾ٤س : يٝٚ دسٕب٥ )دشسبٗ(
دسشٖب٥ اسز ٦ّ دس اي٠  يف٤ٞٝ يثب دسششس ٧بي ثشخظ ٧ب ٣ سسب٦١ ٧ب، ٣ثٖب٥ سبيز ٧ب، ٣ة دشسب٢ٝٗؾ٤س  :٧بي ٤ٝض٤ؿ اي٠ دسش٤ساٙقٞ٘ دسٕب٥ 

 . ض٤د ١بٝيذ٥ ٝي دسٕب٥ اخشػبسث٦  دسش٤ساٙقٞ٘
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 دسٕب٥دبد يا يضيس ٣ ثش١ب٦ٝ ياسزٕ بسزيثخص د٣ٛ: ا٧ذاه، س

سسب١ي، ٨ٖ١ذاسي ٣ س٣ص سبصي، ث٦ ديبد٥ ٧جشي، عشاحي،اسي، سازٕ سيبسز٢ٝذ ٤ٞ١دٟ ٝشاح٘ ٝخشٚو  ١ؾبٛ دسش٤ساٙق٧٘ٞذه اص اي٠  .2 ماده
٣ دسيبىز خذٝبر اْٙشش١٣يْي دس خٚت افشٞبد ٣ سضبيز ٝشدٛ  ،٧ب خ٤ٕٚيشي اص اساله ٢ٝبثـ ٣ ٧ضي٦٢دس ساسشبي س٤سق٦ خذٝبر اْٙشش١٣يْي،  دسٕب٥دطشيجب١ي 

 ي اسز.اٙٞٚٚ ٧ٞچ٢ي٠ اسسَبي خبيٖب٥ ّط٤س دس ٝدبٝـ ثي٠

 

ش يثب حض٤س اىشاد ص  دسٕب٥اسي ٣ سا٧جشي زٕ سيبسز يض٤سادس ٧ش دسشٖب٥ الصٛ اسز  ،٥دسشٖب سٕب٥د ي٣ سا٧جش ياسزٕ بسزي٢ٝؾ٤س س ث٦ .3 ماده
 :ض٤د ٘ يسطْ

 ض٤ساس يئث٦ ف٤٢اٟ س يبس ٣ياالخش ٢ذ٥ سبٛيب ١ٞبيدسشٖب٥  يي٠ َٝبٛ اخشايثبالسش .1
 دسشٖب٥  يس٣اثظ ف٤ٞٝ ٝسئ٤ٗ .2

 اعالفبر دسشٖب٥ يى٢ب٣س ٝسئ٤ٗ .3

 ٖب٥دسش ي٣ سح٤ٗ اداس ي٤١سبص ٝسئ٤ٗ .4
 حشاسز دسشٖب٥  ٝسئ٤ٗ .5

 دسشٖب٥ يي٠ َٝبٛ اخشايب ّبسض٢بسبٟ دسشٖب٥ ثب ا١شخبة ثبالسشيشاٟ ٣ ي١يش اص ٝذ د٣ .6

 

سا ٦ّ دس   دسٕب٥ ي٣ اخشاي ياسزٕ بسزيس س٢ذ ٣ يب اس٢بد يي٤ٝؽو اسز، ٍج٘ اص ٧ش٦١٤ٕ اٍذاٛ اخشا  دسٕب٥اسي ٣ سا٧جشي ضٕ سيبسز يض٤سا .4 ماده
 ذ:يدسشٖب٥ اثالك ١ٞب  دسٕب٣٥ ٝشسجظ ثب   ٝسئ٦ٗ٤ اىشاد يت ٣ ث٦ ّٚيسػ٤ ٠،يش ثبضذ، سذ٣يش١ذ٥ ٤ٝاسد صيثشٕ

  دسٕب٣٥ س٤سق٦ دبد يا٧ذاه ا .1
  دسٕب٥ب٦١ يسبٙ ي٠ ٢ٝبثـ ٝبٙيٝشث٤ط ث٦ سبٝ ي٧ب بسزيس .2

   دسٕب٥ ّبسثشاٟٝخبعت ٣  ي٧ب ٕش٥٣ .3
 ٝخبعجب٦ٟ اعالفبر، خذٝبر ٣ ٝحش٤ا ث٦ يٝشث٤ط ث٦ اسا ي٧ب  بسزيس .4

   دسٕب٥ يسسب١س٣ص ث٦٦ ٝشث٤ط ث ي٧ب بسزيس .5

 دسٕب٦٥ ١ؾبسر ثش فْٞٚشد يس٣ .6

 دسٕب٥ ي١٤ذد٧يد ي٧ب بسزيس .7

 ٖشيد ي٧ب اص صثبٟ  دسٕب٥ يجب١يٝشث٤ط ث٦ دطش ي٧ب بسزي٣ س  دسٕب٥ يا١شخبة صثبٟ اغٚ .8

 يْياْٙشش١٣ ي٧ب دسز ث٦ يي٦ دبسخ٤ٖيس٣ .9

 اعالفبر خػ٤غي اضخبظ حَيَي ٣ ح٤ٍَي يٝشث٤ط ث٦ حيؼ ٝحشٝب١ٖ ي٧ب بسزيس .10

 ٧WAI 1بي  ٝغبثٌ ثب س٤غي٦  دسٕب٥سبصي صٝي٦٢ ثشاي دسشيبثي اىشاد ١بس٤اٟ ث٦  ٝشث٤ط ث٦ ىشا٧ٜ ي٧ب بسزيس .11

 بص٧بي٠ ١ياص ا  دسٕب٥ يجب١يبص ّبسثشاٟ ٣ دطشي١ يٝشث٤ط ث٦ ثشسس ي٧ب بسزيس .12

   دسٕب٥ٝشث٤ط ث٦ آ٤ٝصش ٝسشٞش ّبسض٢بسبٟ ٝشسجظ ثب  ي٧ب بسزيس .13

 

٠ ٣ يسا سذ٣  دسٕب٥ ي٣ ٨ٖ١ذاس يجب١ي، دطشيس٣صسسب١ث٦ دبد، يا يالصٛ ثشا ىشآي٢ذ٧بي٤ٝؽو اسز،   دسٕب٥اسي ٣ سا٧جشي زٕ سيبسز يض٤سا .5 ماده
 . ذياثالك ١ٞبدسشٖب٥  يي٠ َٝبٛ اخشايثبالسش ذييدس اص سب

 

 يا٤ٝس خ٨ز ا١دبٛ  دسٕب٥ يجب١ي٣ دطش يس٣صسسب١ ، ث٦يس٤سق٦، ٨ٖ١ذاسدبد، ياسا ث٦ ٢ٝؾ٤س  يب٦١ ث٤دخ٦ ٝطخػياسز سبٙ  ٤ٝؽو  دسشٖب٥ .6 ماده
 . ٢ذي١ٞب ي٢يث صيش ديش ٤ٝاسد صي١ؾ

 دسٕب٥س٤سق٦  .1

 س٤سق٦ خذٝبر ثش خظ  .2

   دسٕب٥ ي٣ ث٦ س٣ص سسب١ ي٨ٖ١ذاس .3

 دسٕب٥ يسا٧جش يض٤سا  ٤ةٝػ٧بي   بسزيبص ٝغبثٌ سي٤ٝسد ١ ١يش٣ي ا١سب١ي٠ ٣ آ٤ٝصش يسبٝ .4

 دس غ٤سر ٙض٣ٛ  دسٕب٥ٝشسجظ ثب  ي٧ب زيىقبٙ يسذبس ثش٣ٟ .5

________________________________________________________________________________ 
1 Web Accessibility Initiative 
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   دسٕب٥ ٣ اسصيبثي يبصس٢ديا١دبٛ ١ .6

٧بي ٤ٝسد سبييذ سبصٝبٟ، ٝشّض ٝٚي س٤سق٦ ٣ ثْبسٕيشي ١شٛ اىضاس٧بي ث٤ٝي ٣  اخز ٤ٕا٧ي ى٢ي سػذيٌ ّيييز دسٕب٥ اص آصٝبيطٖب٥ .7
 آصاد/ٝش٠ ثبص ايشاٟ

 ٌ ث٦ اسشيبد٥ اص آٟ يل ٣ سط٤ي، سجٚيسسب١ ٌ اعالؿياص عش  دسٕب٥ح يسش٣٣   دسٕب٥س٤سق٦ ّبسثشاٟ  .8

 

، دسشٖب٥ ض٨ش١٣ذاٟثب   ، دسشٖب٥ دسشٖب٥ٟ ثب ٢ّبّبسشاٟ دس خػ٤ظ سقبٝ٘ يا ياسالٝ يخ٤٨ٞس يب ٣ َٝشسار خبس٧ ١ب٦ٝ ٠يي٠، آي٦ ٤ٍا١يّٚ .7 ماده
 . االخشا اسز الصٛ  دسٕب٥ثب دسشٖب٥ ٣ دسشٖب٥ ثب ث٢ٖب٥ دس 

 

 دسج ١طبٟ ٣ ٝبْٙيز ٝبدي ٣ ٝق٤٢ي خ٤٨ٞسي اسالٝي ايشاٟ:  .8 ماده

ث٦ خ٤٨ٞسي   دسٕب٥الصٛ اسز سقٌٚ . دسشٖب٥ دسج ١ٞبي٢ذ دسٕب٥ 1د سا دس سشآي٢ذغ٤سر ٣اضح ٣ ٝطخع ١بٛ ٣ ١طبٟ خ٦٤ ٧ب ثبيذ ث دسشٖب٥ .1
 . اسالٝي ايشاٟ ٝطخع ثبضذ

 . ثبيذ ضبٝ٘ ١بٛ دسشٖب٥ ثبضذ ٧ب دسٕب٥دس سٞبٝي غيحبر  2ثشچست ف٤٢اٟ .2

 . سا دسج ١ٞبي٢ذ «اسشبٟ(( ))١بٛاْٙشش١٣يْي اسشبٟ  دشسبٗ»ف٤٢اٟ سٞبٝي غيحبر، فجبسر  ي اسشب١ي ثبيذ دس سشآي٢ذ ٣ ثشچست٧ب دشسبٗ .3

سا دسج  «خ٤٨ٞسي اسالٝي ايشاٟ يْيخذٝبر اْٙشش١٣ دسٕب٥ ٝٚي»ف٤٢اٟ سٞبٝي غيحبر، فجبسر  ٝٚي ثبيذ دس سشآي٢ذ ٣ ثشچست  دشسبٗ .4
 . ذ١ٞبي

 . ج ض٤ددس «اسز ))١بٛ دسشٖب٥(( ّٚي٦ ح٤ًَ ٝبدي ٣ ٝق٤٢ي اي٠ سبيز ٝشقٌٚ ث٦»١ؾيش  فجبساسي ٧ب دسٕب٥دس دبيي٠ سٞبٝي غيحبر  .5
 

  ٧ب دسٕب٥صثبٟ  .9 ماده
 . ثبيذ ث٦ صثبٟ ىبسسي ثبسٕزاسي ض٤د ٧ب دسٕب٥غيح٦ خب٦١ ٣ غيح٦ ٣س٣دي اغٚي . صثبٟ ىبسسي اسز ٧ب دسٕب٥صثبٟ اغٚي ّٚي٦  .1

 . صثبٟ ث٤ٝي ٢ٝغ٦َ سا ١يض دطشيجب١ي ١ٞبي٢ذ س٤ا٢١ذ ٝي ثسش٦ ث٦ ٢ٝغ٦َ خنشاىيبيي ٝشث٤ط ٧ب   دسٕب٥: 1سجػش٥ 
سا دطشيجب١ي ٤ٞ١د٥ ٣ دس ا١شخبة صثبٟ اغٚي سبيز ٝش٢بست  يخبسخصثبٟ ىبسسي ٣ صثبٟ  ذيثبخبسج اص ّط٤س ٝخبعت  يداسا  دسٕب٥: 2سجػش٥ 
 . ثبض٢ذ ٝي ٝخشبس

 . ّبسثشاٟ دس سٞبٛ غيحبر ىشا٧ٜ ض٤د يش صثبٟ ثشاييذ اْٝبٟ سنيثبض٢ذ ثب ٝي ٦ّ ث٦ غ٤سر چ٢ذ صثب٦١ ييب٧ دسٕب٥دس  .2

 . ثبض٢ذعشاحي ٣ ٍبث٘ ١ٞبيص   (UTF-8)سز ي١٤يْذ  ٣ ثب اسشيبد٥ اص ّبساّشش ISO/IEC 10646ذاسد ثبيذ ٝغبثٌ ثب اسشب١  دسٕب٥غيحبر  .3

 

 : اضخبظحيؼ ٝحشٝب١ٖي اعالفبر ٣   دسٕب٥ز يا٢ٝ .11 ماده

سغ٤ح )دس  اعالفبر يٖٝحشٝب١حيؼ  ،يب دسشْبسي٣ اعالفبر دس ثشاثش ٧ش٦١٤ٕ سحشيو  حيؼ ،اعالفبر حيؼ دٍزثب ٧ذه ذ يثب٧ب  دسٕب٥ .1
 . ذ١ث٦ فٞ٘ آ٣س ياٍذاٝبر ٢ّششٙي ّبىي ٣ ٢ٝبسج ٣ ٧ٞچ٢ي٠ دس اخشيبس ث٤دٟ ث٦ ٤ٍٝـ اعالفبر ٣ خذٝبر، (الصٛ

 . ٤ٝسد اعالفبر حسبس، ث٦ ٤ٝسد اخشا ٕزاس١ذ ٧بي ٝذيشيشي سا ثشاي خ٤ٕٚيشي ٣ ٝٞب١قز اص اىطبي ثي ثبيذ ٢ّشش٧ٗب  دسشٖب٥ .2

 د: ٤ض ٝي ٠يش سبٝيز حذاٍ٘ ٤ٝاسد صيثب حيؼ ا٢ٝ  دسٕب٥ز يا٢ٝ .3

 ١3شٛ اىضاس ٣ة سش٣س -3-1
 ب٦١ ٣ة سش٣سيسشٜ فبٝ٘ سايس -3-2
 ب٦١ ٣ة سش٣سيسا LANضج٦ْ  -3-3
 (٧4ب ٖب٥ داد٥يدب٣ة سش٣س )ٝب٢١ذ  ي٧ّْٞبي  ١شٛ اىضاس -3-4
3-5- 5DNS ضج٦ْ ٣ة سش٣س يٝقشجش ثشا 
 (ياضبى٧بي  اص سش٣س ٣ اسشيبد٥ FTPٝب٢١ذ اسشيبد٥ اص  يد٣س ٣ة سش٣س )٤ٝاسدسا٥ اص ٣ ٢ّششٗ  زيشيٝذ -3-6
 ضار ٣ة سش٣سيز سد٨ي٢بٟ اص ا٢ٝياعٞ ياص ٝح٘ ثشا ي٣ ضخػ يْيضيحيبؽز ى -3-7

 . اخش٢بة ١ٞبي٢ذدس ٤ٝاسد ميش ضش٣سي  حَيَي ٣ ح٤ٍَي اضخبظخػ٤غي اص دسيبىز اعالفبر  ثبيذ ٧ب دسٕب٥ .4

________________________________________________________________________________ 
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ي ١ذاضش٦ ٣ دس غ٤سر سخٚو ثشاثش َٝشسار خبسي سا ثذ٣ٟ ٝد٤ص٧بي ٍب١٤١ حَيَي ٣ ح٤ٍَي اضخبظاعالفبر خػ٤غي ٧ب حٌ اىطبي  دسٕب٥ .5
 . ٧ب ثشخ٤سد خ٤ا٧ذ ضذ ايشاٟ ثب آٟ يخ٤٨ٞسي اسالٝ

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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 يضثب١ي٣ ٝ ثخص س٤ٛ: دا٦٢ٝ

 دا٦٢ٝ : ١بٛ .11 ماده

 ٢ذ: يش اسشيبد٥ ١ٞبيز ٤ٝاسد صيثب سفب "شاٟيا. "٣  "ir." يّط٤س دا٦٢ٝ دس١٤ذذ اص يثب ٧ب دسٕب٥ّٚي٦  .1

 "gov.ir." ٧ب ٣ اداسار سبثق٦ آٟ ٧ب سبصٝب٣ٟ  ٝسشَ٘ ي٧ب سبصٝبٟ ٣ ٧ب خب٦١ ٣صاسر -1-1
 "org.ir.". ش٥ي٧ب ٣ م ٧ب، ا١د٠ٞ يٝب٢١ذ ض٨شداس يشا١شيبفي٣ م يشد٣ٙشيم ي٣ ٨١بد٧ب ٧ب سبصٝبٟ -1-2

 "ac.ir." يفبٙ ي٧ب ٣ ٝشاّض آ٤ٝصض دا١طٖب٥ -1-3

 "sch.ir." ٝذاسس -1-4

 "co.ir." يسدبس ي٧ب سبيز ٣ة٧ب ٣  ضشّز -1-5

 "net.ir."ش٥ ي٣ م ي٢شش١شي٢٢ّذٕبٟ خذٝبر ا ىشا٧ٜ، ٧ب ضج٦ْ -1-6

 . ض٤د افالٛ ٝي ّط٤سي سبصٝبٟ، ٝشّض س٤سق٦ ٣ ٝذيشيز اي٢شش١ز )ٝشٞب(بص س٤سظ يدس غ٤سر ٧١ب  ش دا٦٢ٝيش صيسب -1-7

 ٤سّدسشٖب٥ ٝزٝشقٌٚ ث٦  ثبيذ  دسٕب٥ ي٣ ٝق٤٢ يز ٝبديٝبْٙض٤د ٣ ثجز ٝشث٤ط  ييشٖب٥ اخشادس يز ٣ ٝطخػبر ح٤ٍَيذ ثب ٤٧ي١بٛ دا٦٢ٝ ثب .2
 . ثبضذ

 . ٢ذيذ آٟ اٍذاٛ ١ٞبيافشجبس ١بٛ دا٦٢ٝ خ٤د ١سجز ث٦ سٞذ يص اص ا١َضبيذ ديثب ٧ب دسشٖب٥ .3

 . يز ٢٢ّذسا دس ا١شخبة ١بٛ دا٦٢ٝ خ٤د سفب٧ب  دسٕب٥ٕزاسي  ١ب٦ٝ ١بٛ ّٚي٦ ض٤اثظ ضي٥٤ذ يثب ٧ب دسشٖب٥ .4

 سذ٣ي٠ ٣ اثالك خ٤ا٧ذ ضذ. ، ٝشّض س٤سق٦ ٣ ٝذيشيز اي٢شش١ز )ٝشٞب(سبصٝبٟؽشه س٦ ٝب٥ س٤سظ  ٧ب دسٕب٥ٕزاسي ١بٛ دا٦٢ٝ  ١ب٦ٝ ١بٛ ضي٥٤ سجػش٥:

ا٦٢ٝ ث٦ ١بٛ د ي٧ب ٠ ١بٛيا٦ يّٚذ ي٢ذ، ثبي١ٞب يض اسشيبد٥ ٝي١ يٖشيدا٦٢ٝ د يدس١٤ذ٧باص  يِث٢ذ  ٤ٝض٤ؿ يدس١٤ذ٧بفال٥٣ ثش  ٧ب دسٕب٥چ٢ب١چ٦  .5
 . ض٤د 1زي٧ذا يدا٦٢ٝ اغٚ

 

 

 : سبصٝب١ي ٣احذ  دسٕب٥ .12 ماده

 . ش سبصدياْٝبٟ دزش ٝد٤ٞف٦ خ٤د سا يص٧بي  ثخص٧بي  دسٕب٦٥ يّٚث٦  يدسششس ،٣احذ  دسٕب٥دسشٖب٥ ٤ٝؽو اسز ثب  ٧ش .1

 . ٣ اسشيبد٥ ثشاي ّبسثشاٟ ثبضذ ٣احذ سبصٝب١ي ٍبث٘ دسششسي  دسٕب٥ّٚي٦ خذٝبر ٣ اعالفبر ٍبث٘ اساي٦ اص س٤ي ٧ش دسشٖب٥ ثبيذ اص عشيٌ  .2

ب س٢بٍض ي٣  ي٧ٞذ٤ضب١ ٧ب ، اعالفبر ٣ خذٝبر آٟوي٣ؽب ،٧ذاهاخ٤د  ي٣احذ٧ب يثشاٝخشٚو  ي٧ب دسٕب٥دس غ٤سر ١يبص يِ دسشٖب٥ ث٦ ايدبد  .3
 . ذاضش٦ ثبض٢ذ١

 

 

  ياسشب١ ٣ يٝٚ ي٧ب دشسبٗ .13 ماده

 . ١يض اساي٦ ١ٞبي٢ذ ٦ّ س٤سظ سبصٝبٟ ايدبد ضذ٥ اسز، يدشسبٗ ٝٚاص عشيٌ  ٣احذ سبصٝب١ي خ٤د  دسٕب٥ثبيذ ّٚي٦ خذٝبر خ٤د سا فال٥٣ ثش ٧ب  دسٕب٥ .1

  دسٕب٥ثبيذ ّٚي٦ خذٝبر خ٤د سا فال٥٣ ثش اسشبٟ  ي٧ب دسشٖب٥ ي٧ب دسٕب٥اٍذاٛ ١ٞبي٢ذ ٣  يدشسبٗ اسشب١ يا١ذاص ا١ذ ١سجز ث٦ سا٥ ٧ب ٤ٝؽو ياسشب١ذاس .2
 . ١يض اساي٦ ١ٞبي٢ذ ياسشب١ دشسبٗخ٤د اص عشيٌ 

، ٝشّض س٤سق٦ ٣ ٝذيشيز اي٢شش١ز سبصٝبٟؽشه ضص ٝب٥ س٤سظ اسشب١ي  ي٧ب دشسبٗٝٚي ٣  دشسبٗس٣ي  ٧بي اساي٦ خذٝبر ثش ١ب٦ٝ ٥٤ضي سجػش٥:
 . دض٤ ٝياثالك سذ٣ي٠ ٣ )ٝشٞب( 

 

 

 : دسٕب٥ ٝيض ثب١ي .14 ماده

 . ٧ب ثبيذ دس ٝشاّض داد٥ داخ٘ ّط٤س ا١دبٛ ٕيشد دسٕب٥ب١ي ّٚي٦ ثٝيض .1

خذٝبر خ٤د  ٧بي ٤ٝض٤ؿ اي٠ دسش٤ساٙقٞ٘ ثبيذ  ٝيضثب١ي دسٕب٥ي دسششسي،  ديٖش دس الي٦ اي٢شش١ز اص يِ دس ساسشبي خذاسبصي سشاىيِ داخٚي ٣ .2
 .١ٞبي٢ذساي٦ ١يض ا  ٧IPبي خػ٤غي  اص عشيٌ آدسس ٧IPبي ف٤ٞٝي  سا فال٥٣ ثش آدسس

٧بي اي٢ششا١شي فال٥٣ ثش ثجز nsدس خػ٤ظ ثجز  (www.nic.ir)٧بي ّط٤سي  ٝشاخق٦ ث٦ سبيز ثجز دا٧٦٢ٝب الصٛ اسز ض٠ٞ  ٝذيشاٟ دسٕب٥ .3
ns اٍذاٛ َٝشضي سا ا١دبٛ د٢٧ذ.٧بي اي٢شش١شي 

________________________________________________________________________________ 
1 Redirect 

http://www.nic.ir/


  7صفحه  )برخط یها ها و رسانه وبگاه ها، یتسا ها، وب ها )پرتال درگاه یاستانداردها و الزامات فن

 

 

 ٧DNS (Domainب اص عشيٌ سش٣س٧بي  ٧بي فذدي خػ٤غي اي٢شش١شي ٝش٢بؽش ثب آٟ ٧بي ٝيضثب١ي ضذ٥ ث٦ آدسس ٧بي سبيز سجذي٘ ١بٛ دا٦٢ٝ .4

Name Server) ٟى٢ب٣سي اعالفبر ايشاٟ افالٛ خ٤ا٧ذ ضذ. ٦ّ ٝشقبٍجب س٤سظ سبصٝب 

 ياسشب١ ٥سغح اسشبٟ دس ٝشّض دادي ٧ب دسٕب٥ يضثب١يٝالصٛ اسز  ث٦ ٢ٝؾ٤س ّب٧ص سشاىيِ ضج٦ْ يٝشاّض داد٥ اسشب١ يا١ذاص سا٥ث٦ ٝش٢بست  .5
 . شديا١دبٛ ٕ

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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 : ٝحش٤اچ٨بسٛثخص 

 ز:يسب يٝحش٤ا ٣ ٝش٤ٟ ١ٖبسش .15 ماده

 :٢ذي١ٞبسفبيز سا ثبيذ ٤ٝاسد صيش دس خػ٤ظ ١ٖبسش ٝش٤ٟ ٣ ٝحش٤ا  ٧ب دسٕب٥ .1

 . ز ض٤ديسفب ىبسسي صثبٟ ٣ ادةىش٢٧ٖسشبٟ ٧بي  ٤افذ ١ٖبسضي ٣ دسش٤سي خظ ٣ صثبٟ ىبسسي ٣ س٤غي٦ٍ -1-1

 يذثب٦١٤ٕ ّٚٞبر ٣ اغغالحبر  ٠يبص ث٦ اسشيبد٥، ايدس غ٤سر ١. ٢ذي١ٞباسشيبد٥ ٤١س ١بٝب يب اخشػبسار ٣ اغغالحبرّٚٞبر اص ذ ي١جب -1-2
 . ض١٤ذيح طشس يا سش٦يث٦ ١ح٤ ضب

ش اعالفبر ٨ٜٝ يآٟ ٣ سب ي٧ب ذ ٣اط٥يخالغ٦ ٣ ّٚ ،ّ٘ ٝغٚتاساي٦ ٍج٘ اص ض٤د،  ياسشيبد٥ ٝ ي٦ّ اص ٝش٤ٟ ٣ ٝغبٙت ع٤ال١ يدس ٤ٝاسد .2
 . آ٣سد٥ ض٤د

 ف٢بغش ٣. ض٤د فشض٦ذ٢٢ّذٕبٟ يث٦ ثبصد ٣ ٠يسذ٣ٝطخع ٣ ٝدضا  ي٧ب يث٢ذ ٣اضح ٣ دس ٍبٙت دسش٦ ّبٝال يا ٦١٤ٕ ٦ذ ثيثبعالفبر ا .3
 . ط٤د١اساي٦ دشا٢ّذ٥ ٣ ١ب ٝطخع ث٦ غ٤سر ِ ٕش٥٣ ٍشاس ٕشىش٦ ٣ ياعالفبر ٝشث٤ط ث٦ ٧ٜ دس 

 

 :خب٦١غيح٦  .16 ماده

 . ذي١ٞباساي٦ سا    دسٕب٧٥بي  زيٍبثٚذ يثب خب٦١غيح٦  .1

 . ض٤د آ٣سد٥ خب٦١غيح٦  يثش س٣  دسٕب٥خذٝبر ى٨شسز اعالفبر ٣ اص  ياىَظ خالغ٦ .2

ب ٤ٝاسد ي٣  يي٤ٕٝذآ ٣ خ٤ش ييب١ٞبي، د٤يْيص غيحبر ٕشاىي، ١ٞبغيح٦ ا١شخبة صثبٟش يِ غيح٦ ٣اسظ ١ؾي ١جبيذ خب٦١ديص اص غيح٦  .3
 . ٍشاس ثٖيشدٖش يد

 . ثبضذذٟ يٍبث٘ د١ٞب  ِيدس  االْٝبٟ يحش٧بي اسبسي آٟ  ثخص. ثبضذٝحذ٣د ذ يثب خب٦١ع٤ٗ غيح٦  .4

 . ٧ب دس غيح٦ خب٦١ اخشػبظ داد٥ ض٤د ِ اص آٟيز ٧ش يٝش٢بست ثب ا٧ٞ  دسٕب٥ضذ٥ س٤سظ اساي٦ ٧بي  ثخص٦ يّٚ يثشا ياي٢ٝغَ يىضب .5

 . آ٣سد٥ ض٤د خب٦١د٢دش٥ آٟ دس غيح٦  ٣ ض٢بس٦ ٣س٣د يبص ث٦ ١بٛ ّبسثشيدس غ٤سر ١ .6

 

 : دسٕب٥بص دس ي١ ٤ٝسد٧بي  ثخص .17 ماده

 : ذصيش سا اساي٦ ١ٞبي٧بي  صثخ ذيثب  دسٕب٥

 : 1غيح٦ سٞبس ثب ٝب -1
 . ش ثبضذياعالفبر ص يذ حذاٍ٘ داسايغيح٦ سٞبس ثب ٝب ثب. ذثبض داضش٦ «سٞبس ثب ٝب» ف٤٢اٟ سحز غيح٦ ِي

 سبثق٦ ي٣ ٣احذ٧ب ٧ب ، سبخشٞبٟدسشٖب٥ يدسش  ١طب١ي -1-1
 ١ٞبثش  ٣ بي٤ٕ ،دسشٖب٥ ي٧ب سٚي٠ ضبٝ٘ يضش٣س ٧ب سٚي٠ ضٞبس٥ -1-2

 يْيز اْٙشش١٣دس ي٧ب ١طب١ي -1-3

 الر دسشٖب٥ يبٛ سقغيسبفبر ّبس ٣ ا -1-4

 : 2غيح٦ دسثبس٥ ٝب -2
حذاٍ٘ اعالفبر ٤ٝسد . ذيسا ف٤٢اٟ ١ٞب دسشٖب٥ دسثبس٥ ياسبس اعالفبر ذيثب ٠ غيح٦يا. ذثبض داضش٦« دسثبس٥ ٝب» ف٤٢اٟ سحز غيح٦ ِي
 اص:ا١ذ  فجبسر ٠ غيح٦يابص دس ي١

 ١ب٦ٝ دسشٖب٥ ٘ / اسبسيٍب٤١ٟ سطْ -2-1

 دسشٖب٥ و ي٣ؽبز ٣ ي٤سٝبٝ اص يضشح -2-2

  دسٕب٥ا٧ذاه ايدبد  -2-3

 دسشٖب٥ ّالٟ  ي٧ب عشح٣ ٧ب  ثش١ب٦ٝ -2-4

٣4 ىشا دي١٤ذ 3ث٦ غ٤سر اثش ٝش٢ي يسبصٝب١ سبخشبس -2-5
 

 ٝشسجظ  ي٧ب دسشٖب٥ٖش يش ٝد٤ٞف٦ ٣ ديصثبالدسشي،  ي٧ب دسشٖب٥ يٝقشى -2-6

  ٝخشٚو دسشٖب٥ ي٧ب شاٟ ٣احذيشاٟ اسضذ ٣ ٝذي، ٝذسييس يٝقشى -2-7

________________________________________________________________________________ 
1 Contact us 
2 About us 
3 Hypertext 
4 Hyperlink 
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 : 2ي٤ٝض٤ف ى٨شسز بي 1زيسب غيح٦ ١َط٦ -3
  دسٕب٥ س٣ي اغٚي ٝحش٤اي ث٢ذي عشحي اص عج٦َد٢٧ذ٥   ٦ّ ١طبٟاسز س٣ص  ث٦ يا غيح٦« ى٨شسز ٤ٝض٤في» يب «١َط٦ سبيز»  غيح٦
 . ثبضذ ٝي

 : 3ٝشذا٣ٗ ي٧ب غيح٦ دشسص -4
 . ثبض٢ذ داضش٦ «ٝشذا٣ٗ ي٧ب دشسص»سحز ف٤٢اٟ  ض١٤ذيٝ ذ٥يدشس امٚت ٦ّ ي٣االسؤس ث٦ دبسخ يثشا اي غيح٦

 : خذٝبر دسشٖب٥  يسسب١ ثخص اعالؿ -5
، افالٛ ٠ خذٝبر دسشٖب٥يش ى٨شسز ف٢ب٣ي١ؾ يضبٝ٘ ٤ٝاسد يْي٣ اْٙشش١٣ ي٦ خذٝبر دسشٖب٥ افٜ اص خذٝبر س٢شيذ ّٚي٠ ثخص ثبيادس 

٣اضح ٣  ث٦ ع٤سخذٝز  اساي٦بص ٧ش خذٝز ٣ س٣اٗ ي٤ٝسد ١ ياداس٧بي  ا١دبٛ ٧ش خذٝز، ٍبث٘ دسششس ث٤دٟ ىشٛ يبص ثشايٝذاسُ ٤ٝسد ١
 . ذيذا ١ٞبيد يدسششس اعالفبر ٧ش خذٝزث٦  يغ٤سر اثش ٝش٢ي ٣ ىشا دي١٤ذ٦ ث٣  يآسب١ث٦ ٦ّ ٝشاخق٦ ٢٢ّذ٥  يع٤س  ث٦ ض٤دبٟ يس٣ض٠ ث
 . ٍبث٘ ثبصثي٢ي ٣ چبح ثبضذ  دسٕب٥ثبيذ ثش س٣ي ٧ب  ىشٛ -5-1

 . ثبضذىشا٧ٜ   دسٕب٧٥ب اص س٣ي  دس ٤ٝاسد َٝشضي اْٝبٟ دا٤ٚ١د ىشٛ -5-2
 . ض١٤ذاساي٦   دسٕب٥اْٝبٟ ثب ٍبثٚيز سْٞي٘ ضذٟ ثش س٣ي ٧ب دس غ٤سر  ىشٛ -5-3

ضي٥٤  ثبيذ١جبضذ،    دسٕب٥ٌ ي٦ اص عشيٍبدس ث٦ اسا يبىز ٝذاسُ خبغيب دسي٣  سيبىز ٧ضي٦٢٘ دياص ٍج يٚيث٦ دال٧ب  چ٢ب١چ٦ ىشٛ -5-4
 . اساي٦ ض٤د آ٨١بث٦  يبثي ٣ دسز سخ٤اسزد

 : يْياْٙشش١٣ خذٝبرثخص  -6
٦ّ ث٦  يث٦ غ٤سس ٢٢ّذٕبٟ ٍبث٘ دسششس ثبضذ ٝشاخق٦ ي٢ّذ، ثشا يٝ اساي٦ يْياْٙشش٦ّ١٣ دسشٖب٥ ث٦ غ٤سر  ي٦ خذٝبسيذ ّٚي٠ ثخص ثبيدس ا
 . ٢ذياص خذٝبر ٝشث٤ع٦ اسشيبد٥ ١ٞبثش٤ا٢١ذ  يآسب١
ث٦ ض٨ش١٣ذاٟ ٣  اي سا ث٦ غ٤سر ّبٝال ٝطخع ٣ ثشخسش٦  دسٕب٥ يضذ٥ ثش س٣اساي٦  يْياْٙشش١٣ذ يذ خذٝبر خذيثب  دسشٖب٥ -6-1

 . ذي١ٞب ي٢٢ّذٕبٟ ٝقشىذيثبصد

٣  يْيذ ث٦ غ٤سر اْٙشش١٣ي٠ سقبٝالر ثبي٧ب داضش٦ ثبضذ، ا ش دسشٖب٥يسب٣ اسشيبد٥ اص ٢ٝبثـ بص ث٦ سقبٝ٘ ي١ ي٦ّ خذٝش يدس غ٤سس -6-2
 . شديخ٤دّبس ا١دبٛ ٕ

 :يضنٚ ي٧ب ٣ ىشغز غيح٦ ٝطبم٘ -7
، ١ح٥٤ اضشنبٗ دس دسشٖب٥ ٝشث٤ع٦، ي٣ اخشػبغ يظ ف٤ٞٝيضشا٣ ثب رّش ٝطبث٦  يب اسبٝي٣  «٧بي ضنٚي ىشغز»اي ثب ف٤٢اٟ  غيح٦
 . داضش٦ ثبض٢ذ...  ٣ يدف٤ر ث٦ ٧ْٞبس ٣ يسشثبصعشح ، ياسشخذاٛ، ّبسآ٤ٝص ي٧ب ٝب٢١ذ ىشغز يآس يضنٚ ي٧ب ىشغز

 :٠ ٣ َٝشساري٤ٍا١ثخص  -8
سا داضش٦  ف٤ٞٛ ي٣ ٍبث٘ ى٨ٜ ثشا يحبر ّبىيس٤ضو دسشٖب٥ ث٦ ٧ٞشا٥ يٝشسجظ ثب ٣ؽب٣ ض٤اثظ ٧ب  ، دسش٤ساٙقَٞ٘ٝشسار ،٠ي٤ٍا١اص  اي ١سخ٦
 . ثبضذ

 ٧ب: ٣ ىشاخ٤اٟ ٧ب ٢ٝبٍػ٧٦ب،  ذ٥يٝضاثخص  -9
٧ٞضٝبٟ ثب  ٧ب سا اعالفبر ٤ٝسد ١يبص خ٨ز ضشّز دس آٟ اس٢بد ٣ ٚي٦سا ث٦ ٧ٞشا٥ ٧ّب  ىشاخ٤ا٣ٟ  ٧ب ٧ب، ٢ٝبٍػ٦ ٧ب ثبيذ اعالفبر ٝضايذ٥ دسشٖب٥

ىشآي٢ذ٧بي ثشٕضاسي ّط٤س  يٝغبثٌ َٝشاسر خبس٤د٥ ٣ اساي٦ ١ٞخ٤د   دسٕب٥ي ثش س٢ٝ٣بٍػبر ّط٤س  ي٣ دشسبٗ ٧ٚٝب  ا١شطبس دس سسب٦١
 . ١ٞبي٢ذاساي٦  يْياْٙشش١٣سا ث٦ غ٤سر ٧ب  ٧ب ٣ ىشاخ٤اٟ ٧ب، ٢ٝبٍػ٦ ٝضايذ٥

 

 : ٧ب ٧ب ٣ دش٣ا٦١ ، ٤ٕا٧ي٢ب٧٦ٝب ٝد٤ص ثخص -10
اسبٝي ٣ ١طب١ي داس١ذٕبٟ اي٠ ٤١ؿ ٝد٤ص٧ب ث٦  شي١ؾ يدس غ٤سر غذ٣س ٤ٕا٧ي٢ب٦ٝ، ٝد٤ص، دش٣ا٦١ ٣ ١ؾبيش آٟ س٤سظ دسشٖب٥ ثبيذ اعالفبس

 . اساي٦ ض٤د  دسٕب٥ثش س٣ي  ٠ دسش٤ساٙقٞ٘يا 9ز ٝبد٥ يثب سفب ّبٝ٘ غ٤سر دٍيٌ ٣

 :  دسٕب٥ ي٧ب بسزيغيح٦ س -11
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٤ٛ فٞ يٍبث٘ ى٨ٜ ثشا يثب ١ٖبسض ٣»  دسٕب٧٥بي  سيبسز» سحز ف٤٢اٟ اي دس غيح٦  دسٕب٥سا٧جشي  يض٤سا  ٤ةّالٟ ٝػ٧بي  سيبسزذ يثب
 اص سزا  فجبسر٠ غيح٦ يس ا٦ ضذ٥ دياساحذاٍ٘ اعالفبر . ٍشاس داد٥ ض٤دغيحبر  ي٠ سٞبٝييدس دبذ يثب٠ غيح٦ ي١٤ذ ث٦ ايد. ض٤داساي٦ 

 : ٝشث٤ط ث٦ ي٧ب بسزيس
 آٟ ٝخبعجب٣ٟ   دسٕب٥دبد يا -11-1

   دسٕب٥ يضذ٥ ثش س٣اساي٦  يٝحش٤ا  يزٝسئ٤ٙشش يدز -11-2
  دسٕب٥ ي١٤ذ د٧يد -11-3

   دسٕب٥ يسسب١س٣ص  ث٦  -11-4
 بىز ضذ٥ اص اضخبظ يدس ياعالفبر ضخػ١ح٥٤ اسشيبد٥ ٣ ٝحبىؾز اص  -11-5

 :٨ٜٝ ي٧ب ١٤ذيدب ثخص يغيح٦ ٣  -12
ش سا يص ي٧ب س٣شس٤اٟ  ي٨ٜٝ ٝ ي٧ب ١٤ذيث٦ د يدسششس يثشا. ٢ذيٝشسجظ اٍذاٛ ١ٞب ٧ب دسٕب٥ٖش ي١٤ذ ث٦ ديدبد ديذ ١سجز ث٦ ايثب ٧ب دسٕب٥

 اسشيبد٥ ٤ٞ١د:
 ٧ب ١٤ذيد غيح٦دبد يا -12-1
 آٟ  يٝحش٤اٝشسجظ ثب  ي١٤ذ٧بي٦ ديث٦ ٢ٝؾ٤س اسااص ٧ش غيح٦  ياخشػبظ ثخص ثبثش -12-2

 ١طشيبر: ب ثخصي٣  غيح٦ -13
 ٝخشٚو ٝشاخق٦ ٢٢ّذ٥ داضش٦ ثبض٢ذ ٣ ي٧ب وي٦ ١طشيبر دسشٖب٥ سا ث٦ عي٦ ّٚيز اسايبر ٍبثٚي١طشب ثخص ي٣ ٧ب ثبيذ دس ٍبٙت غيح٦  دسٕب٥

٣  ضي٥٤ دسخ٤اسز ١جبضذ، ثبيذ  دسٕب٥ٌ ي٦ اص عشيٍبدس ث٦ اسا يبىز ٝذاسُ خبغيب دسي٧ضي٦٢ ٣ ٘ دسيبىز ياص ٍج يٚيبر ث٦ داليچ٢ب١چ٦ ١طش
 . اساي٦ ض٤د ٧ب ث٦ آٟ يبثيدسش

 

  :٧ب دسٕب٥ٖش يث٦ د ١٤ذيد .18 ماده

-٢٧ٞبييسا ٧٣ب  ٝقيبس ضبٝ٘اي٠ سيبسز . داضش٦ ثبض٢ذ ٧ب دسٕب٥٥ دي١٤ذ ث٦ ديٖش ٤دس خػ٤ظ ١ح ٣اضح ٣ ّبٝ٘ خبٝـ، سيبسشي ثبيذ٧ب  دسٕب٥ .1

 . اسز٧ب  ثبصثي٢ي دي١٤ذ  ث٢ذي صٝبٟ ثش١ب٦ٝ ٣ دي١٤ذ ا١شخبة ثشاي ٧بيي

 ي٧ب دشسب٠ٗ ث٦ ي٧ْٞبس ٣ ٝشسجظ ٣ ٧ٞچ٢ ي٧ب سبصٝبٟ  دسٕب٥شٝد٤ٞف٦، يص ي٧ب دسشٖب٥  دسٕب٥، دسشيثبال ي٧ب دسشٖب٥  دسٕب٥ث٦  ثبيذ٧ب  دسٕب٥ .2
 . ٢ذداضش٦ ثبض ١٤ذيدٝطخع ٧بي  يت دسش٦ ث٢ذٙدس ٍب ي٣ اسشب١ يٝٚ

ش ٝغٚـ ي٤ٝاسد ص شي٧بيي ١ؾ ح٘ ثب اسشيبد٥ اص سا٥ٖش يد  دسٕب٥ِ يث٦ ٣ ٣س٣د دسشٖب٥   دسٕب٥ ذ٢٢ّذٕبٟ سا ١سجز ث٦ خش٣ج اصيثبصدثبيذ ٧ب  دسٕب٥ .3
 ٢ذ:ي١ٞب

 ١٤ذيد ٧ش يخ٤ٚ دس ي١٤ْيآ دادٟ ٍشاس -3-1

 آٟ ضشح دس بي ٣ ١٤ذيد ٝش٠ دس  دسٕب٥ َٝػذ يٝقشى -3-2

 ز َٝػذي٢ِ سبيٙ يِ ثش س٣يّٚ اص ذ ٢٢ّذٕبٟ دسي٦ ثبصدص آٟ ثي٘ ٣ ١ٞبِ غيح٦ حبييدبد يا -3-3

 . ذ١داس ض٤ ٖش سا ف٨ذ٥يد ي٧ب دسٕب٥ س٤سظ ضذ٥ ثشد٥ ّبس ٦ث يخػ٤غ ٜيحش حيؼ ي٧ب بسزيس ٣ ٝحش٤ا  يزٝسئ٤ٙ جبيذ٧١ب  دسٕب٥ .4

 . ٢ذي١ٞب يذ ٢٢ّذٕبٟ ٝقشىيثبصد يَٝػذ سا ثشا  دسٕب٥آ٣سد٥ ٣  ١٤ذ٧بيد يثشا يضشح ٝخشػش ٣ ٤ّسب٧ ثبيذ٧ب  دسٕب٥ .5
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 ي: ى٢د٢دٜثخص 

 ف٤ٞٝي: 1اْٝبٟ دسششسي .19 ماده

  ثبيذ دس خػ٤ظ اْٝبٟ دسششسي ف٤ٞٝي ٤ٝاسد صيش سا سفبيز ١ٞبي٢ذ: ٧ب دسٕب٥

 . ٍبث٘ دسششسي ٣ اسشيبد٥ ثبض٢ذ ٣Firefox  Chrome، Safari ، Opera ٘ياص ٍجثبيذ دس سٞبٛ ٝش٣سٕش٧بي ٝشقبسه ٣ ف٤ٞٝي  .1

 . ٤دعشاحي ض ٟبٝخبعج غيح٦ ١ٞبيطٖش ٣2 دسخبر ٣ض٤ح ا١ذاص٥ثبيذ ٝش٢بست ثب  .2

 . ض١٤ذ عشاحي ٟٝخبعجب٧بي ٝخشٚو اسػبٗ اي٢شش١ز  ثب س٤خ٦ ث٦ سشفزدس غ٤سر اْٝبٟ  .3

 . طشش ثبضذي٦ ثيثب١ 10ذ اص يشاٟ ١جبثب حذاٍ٘ سشفز اسػبٗ ّبسث ٦ خب٦١غيح يصٝبٟ ثبسٕزاس .4

 120 ٖشيد غيحبر٣ حدٜ  ّي٤ٚثبيز 40خب٦١  غيح٦ض٤د حدٜ  ديط٨٢بد ٝي. دبيي٠ ثبضذ اْٝبٟ حذسب  برغيحصثبٟ ١طب٦١ ٕزاسي حدٜ  .5
 . سش ١جبضذ ثيص ّي٤ٚثبيز

 ٣CSS3  HTML5ب اص اسشب١ذاسد٧بيي ١ؾيش ٕشديذ٥ ٣ ث٦ خبي آ٨١دش٧يض  ١Flash ،Silver Lightؾيش   دسٕب٥ عشاحيدس  خبظ ٧بي ى٢ب٣سي اص .6
 . اسشيبد٥ ٕشدد

 . اسشيبد٥ ١ط٤د Pop Upاص  .7

 

 :3ٍبثٚيز اسشيبد٥ .21 ماده

 ثبيذ دس خػ٤ظ ٍبثٚيز اسشيبد٥ ٤ٝاسد صيش سا سفبيز ١ٞبي٢ذ:  ٧ب دسٕب٥

آ٣سد٥  ٧بي ٢ٝبست بٟ ٝثب٣ٗ دس غ٤سر ١يبص ثب ثي ي٣ ّبىثب س٤ضيحبر ٣اضح سبد٥، ّٜ حدٜ ٣ ذ يثب  دسٕب٥ىشآي٢ذ ا١دبٛ ّبس ّبسثش دس  .1
 . ض٤د

 . ٍشاس د٢٧ذغيح٦ دس  «١سخ٦ ٍبث٘ چبح» سحز ف٤٢ا٣ٟ يِ د٦ّٞ ١ٞبي٢ذ ثشاي ّٚي٦ غيحبر يِ ١سخ٦ ٍبث٘ چبح آٝبد٥  .2

٧بي ٤ٝسد اسشيبد٥ دس  ١سخ٦دٍيَب ٝب٢١ذ  ميش٣٥  اثبيذ اص ٙحبػ ضْ٘ ؽب٧شي، ٝحش٤ميش٥ ٧بي ّبسي، اس٢بد ٣  ١سخ٦ چبدي اعالفبر ىشٛ .3
 . ذ٧٢ب ثبض ٥دسشٖب

اص ٧بيي صيش  ٣ ثب س٤خ٦ ث٦ س٣شميش٥ ٣  «ٙغيب ٢ٝشؾش ثٞب١يذ»ثب خٞالسي ٝب٢١ذ بض٢ذ ث ٝي يا١دبٛ فٞٚيبس ٢ٝشؾشي ٦ّ دس ٢٧ٖبّٝبسثشاٟ سا  .4
 . ذ٢ٝغٚـ ١ٞبيثش ث٤دٟ فٞٚيبر  صٝبٟ

سسب١ذ٥ ٣ضقيز ث٦ اعالؿ ّبسثش  ثب اسشيبد٥ اص خٞالر ٤ّسب٥ ٣ يب سبفز ض٢ياسز، ثب١ي٦  10حذ٣د إش ٝذر صٝبٟ ا١شؾبس ّبسثش  -4-1
 . ض٤د

  ٝب٢١ذ( Progress Bar) ديطشىز ّبس ٕشاىيْي ثب١ي٦ اىضايص يبىز ثب يِ ١طب١ٖش 60حذ٣د  ا١شؾبس ّبسثش سبصٝبٟ ٝذر إش  -4-2

 . داد٥ ض٤د١طبٟ  فٞٚيبر١دبٛ ا
٣ دس اص دبيبٟ ٧ش ٝشح٦ٚ اد٥ ٤ضيح دسا سا١دبٛ ّبس ٝشاح٘  حشٞباسز، ثب١ي٦  60ثيص اص  ٝذر صٝبٟ ا١شؾبس ّبسثش دس ٤ٝاٍقي ٦ّ -4-3

 . سسب١ذ٥ ض٤دث٦ اعالؿ ّبسثش 

 . داد٥ ض٤داعالؿ ّبسثش ث٦  4خثب غذايي ٝب٢١ذ ثيس٤ا١ذ  ٝي دبيبٟ يبىش٠ ٝشاح٘ ا١دبٛ ّبس سْٞي٘ فٞٚيبر،دس اص  -4-4
٧ب ٣ يب  چ٢ب١چ٦ ١يبص ث٦ سجذي٘ ٣احذ٤د ٣ ١ٞ ٤ٝ٥سد اسشيبد٥ ّبسثش ثشاي اساي٦ ٣ يب دسيبىز اعالفبر اسشيبد٣ صٝبٟ  ٧ب ٣احذ٧ب،  ثبيذ اص َٝيبس .5

 . ثٖيشدغ٤سر   دسٕب٥سنييش َٝيبس ٣ ميش٥ اسز، اي٠ فٞ٘ س٤سظ خ٤د 

 . ىشا٧ٜ ض٤د  دسٕب٧٥بي  ٦ ثخصيّٚثشاي  ّبسثشسا٢٧ٞبيي اْٝبٟ  .6

 
 
 

 :5غيحبر چيذٝبٟ ٣ ث٢ذي عشح .21 ماده

 ث٢ذي ٣ چيذٝبٟ غيحبر ٤ٝاسد صيش سا سفبيز ١ٞبي٢ذ:  ثبيذ دس عشح ٧ب دسٕب٥

 . دس ١ؾش ٕشىش٦ ض٤د  دسٕب٥ٝخشٚو غيحبر دس  ْسبٟ(ي) ٝح٘ ٝطخع ٣ ثبثشي ثشاي ف٢بغش ٝطششُ .1
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ث٦ آ١بٟ دسششسي ث٦ سبدٕي ٣ ثب سشفز سب ّبسثش ثش٤ا١ذ  ٍشاس ٕيشد٣ اعالفبر ثبيذ دس ٍسٞز ثبالسشي ١سجز ث٦ سبيش ف٢بغش  اعالفبر ٨ٜٝ .2
 . داضش٦ ثبضذ

 . ٕيشدت ا٧ٞيز ٣ ا٤ٙ٣يز ٍشاس ث٦ سشسي ٝغبٙت ٤ٝخ٤د دس سبيزث٢ذي  دسش٦ .3

 . غيح٦ ٍشاس ٕيشد دس ثبالي 16ٝبد٥ ٝشث٤ط ث٦  غيحبر٣ ٙي٢ِ « غيح٦ خب٦١»١ؾيش ٤ٝاسد ٣ ٧٤٢ٝبي ٨ٜٝ  .4

ث٦ غ٤سر دي١٤ذ ٤١ضشبسي   دسٕب٥دس دبيي٠ سٞبٝي غيحبر  16ٝبد٥ ٝشث٤ط ث٦  غيحبر٣ ٙي٢ِ « غيح٦ خب٦١»٧بي ٨ٜٝ ١ؾيش  ٧ب ٣ دي١٤ذ ٤٢ٝ .5
 . سْشاس ض٤د

 شديٕدس سٞز ساسز غيح٦ ٍشاس ٧٤٢ٝب سبيش  ،غيحبر ىبسسي صثبٟدس  .6

 . ض٤د٧بي ٝشسجظ سَسيٜ ٣ ثشاي ٧ش ٕش٥٣ يِ ف٤٢اٟ ٢ٝبست ا١شخبة  ٧ب دس ٕش٥٣ ثبضذ، آٟ ٧ب صيبد ٝي سقذاد ٤٢ٝدس ٤ٝاسدي ٦ّ   .7

 . ٝشث٤ع٦ ٍشاس ٕيشد يشٝد٤ٞف٦ ٤٢ٝي٧ش ٤٢ٝ ص ي٧ب صيش٤٢ٝ .8

 ديْس٘، 768دس  1024دس ٣ض٤ح ١ٞبيص اسشب١ذاسد  يب ثب حذاٍ٘ اسْش٣ٗ ي ثذ٣ٟ اسْش٣ٗ ّشدٟ ٣اغٚ ي٧ب ٢ِيٙف٢بغش، اعالفبر ٣ ٚي٦ ّ .9
 . ٍبث٘ ديذٟ ثبض٢ذ

 . ٝشٞبيض ٣ ٝطخع ض٤د٣ ١ْبر ٨ٜٝ ٧ب  سشسيشش .10

 . ثبضذغيح٦ آٟ  يٝش٢بست ثب ٝحش٤ا١بٛ يِ  يداسا ال٥٣ ثش ١بٛ دسشٖب٥فذ يثب سٞبٛ غيحبر 1ثشچست ف٤٢اٟ .11

 . ٍشاس ٕيشد سٞز ساسز ٤ٕض٦ ثبالدس غيحبر ىبسسي دسشٖب٥  ١طبٟف٤٢اٟ ٣  .12

 . ٕيش١ذ، دس يِ خظ ٍشاس ث٤د٥ديٖش ٧ٞششاص  ٣ ٝش٤ٟ يِ غيح٦ ثب يِ ف٢بغش .13

ع٤س ي٤٢ْاخز  اعالفبر ثبيذ ث٦. خ٤ثي اسشيبد٥ ض٤د ضذ٥ ٣ اص ىضبي غيحبر ث٦سشاّٜ ٣ چٖبٙي ف٢بغش ١ٞبيص داد٥ دس سبيز ث٨ي٦٢ سبصي  .14
 . دس غيح٦ س٤صيـ ض٤د

اسشيبد٥ دس دبيي٠  ىضب٧بي خبٙي ثي٥ ٣ ىضب٧بي خبٙي غيحبر ث٦ غ٤سر ٝش٢بست ٍشاس داد٥ ضذ٣  ض٤د٧ش غيح٦ ٢ّششٗ ٣ ث٨ي٦٢ ع٤ٗ  .15
 . ض٤دغيحبر حزه 

 . ض٤د ا١شخبةثب س٤خ٦ ث٦ ّبسثشد ٝش٠  ثبيذاص غيح٦ ٧ب دس ٧ش خظ  ّبساّشش سقذاد .16

 . ض٤د ٝخشٚو عشاحي 2بي٧ ٣ض٤ح غيح٦ ١ٞبيصٍبث٘ ا١غجبً ثب ٣ ض٢ب٣س ،  دسٕب٥ث٢ذي  عشح .17

 . ض٤دديش٣ي  ٝطبث٦عشح ٣ ضٞبي ٧ب اص  ي چ٢ذ صثب٦١ ثبيذ دس سٞبٛ صثب٧ٟب دسٕب٥دس  .18
 . دس دسششس ثبضذدبد ٣ يا  دسٕب٥اص ، 3غيحبر ٝقبدٗ ّبٝالً ٤١ضشبسياالْٝبٟ  يحش .19

 

 غيح٦ ث٢ذي ٣ اسْش٣ٗ:   .22 ماده

سشيبد٥ ا سش سقذاد غيحبر ثيص٧بي ع٤ال١ي ف٤ٞدي اص  ذ ث٦ خبي اسْش٣ٗخػ٤ظ غيحبر ث٢ٚ ، دسض٤ددش٧يض اسْش٣ٗ اىَي  اصثبيذ  ٧ب دسٕب٥دس 
 . ذ٢٧دٍشاس  4سش سَسيٜ ٣ ٧ش ثخص سا دس يِ غيح٦ خذإب٦١ ٧بي ٤ّچِ سا ث٦ ثخص  دسٕب٤ٝ٥خ٤د دس ٝش٤ٟ ع٤ال١ي  دض٤ ٝي ديط٨٢بد، ١ٞبي٢ذ

 

 : 5ديٞبيص  .23 ماده

 بي٢ذ:ديٞبيص دس سبيز ثبيذ ٤ٝاسد صيش سا سفبيز ١ٞ دس خػ٤ظ ٧ب دسٕب٥
 . ض١٤ذ٧بي ٝطخع اساي٦  ٣ دس ٍبٙت ٕش٥٣ ضذ٥ٝشٞبيض   دسٕب٥ف٢بغش ديٞبيطي ثبيذ اص سبيش ٤ٝاسد دس غيحبر  .1
 . ض٤ددبيي٠ دس ٧ٞبٟ غيح٦ ثشاي ديٞبيص سشيـ ايدبد  ٣ثشاي ثشٕطز ث٦ ثبال  ي٧بي ٙي٢ِثبيذ ع٤ال١ي  غيحبر دس .2

يِ ى٨شسز ٤ّسب٥ اص سٞبٛ ف٢ب٣ي٠ غيح٦ ث٦ غ٤سر ٍبث٘ ّٚيِ ث٦  ١ٞبي ا٣ٗدس  ،ٝغٚت ٝدضا ثب چ٢ذي٠ ٍسٞز دس غيحبر ع٤ال١ي .3
  6ض٤داثشذاي ٧ش ف٤٢اٟ دس ٧ٞبٟ غيح٦ ٣ دس ثبالي غيحبر ايدبد 

 . ذاضش٦ ثبضذ٧١بي ٨ٜٝ ٣ اغٚي ١يبص ث٦ اسْش٣ٗ ّشدٟ  ثشاي ديذٟ ٧٤٢ٝب ٣ ٙي٢ِ ٥ثبصديذ٢٢ّذ .4

 . دس سبيز ٝغٚـ ض٤د 7اص ٤ٍٝقيز غيح٦ خبسي ٥ثبصديذ ٢٢ّذ .5

 . ١جبيذ ثش اسبس سبخشبس سبصٝب١ي دسشٖب٥ ايدبد ض٤د  دسٕب٥ص اغٚي ديٞبي .6

________________________________________________________________________________ 
1 Page Title 
2 Resolution 
3 Text only pages 
4
 Paging 

5 Navigation 
 ٤ٕي٢ذ within-page داخٚي غيحبر يب ٣ anchor ٢ٖٙش ٧بي ٙي٢ِ ى٨شسز اي٠ ث٦ 6

7
 Bread Crumbs 
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س٤اٟ اص سبخشبس سبصٝب١ي دسشٖب٥ ث٦  ٝي ،ثب سبخشبس سبصٝب١ي دسشٖب٥ آض٢بيي داس١ذ ٝخبعجبٟخبظ داضش٦ ٣  ٝخبعجب٧ٟبيي ٦ّ  دسٕب٥دس  .7
 . اسشيبد٥ ٤ٞ١د  دسٕب٥ف٤٢اٟ ديٞبيص ىشفي 

ثخص اعالفبر دبي٦ »٧بي آ٣سد٥ ضذ٥ دس  ٣ ديٖش غيحبر ٣ ثخص« غيح٦ خب٦١»ي ثبثشي ث٦ سٞبٝي غيحبر ثبيذ حذاٍ٘ دي١٤ذ ٣ ٤٢ٝ .8
 . داضش٦ ثبض٢ذ« ٤ٝسد ١يبص

 

 : (ا١ذاص٥ى١٤ز ٣  ،)ىشٝز ١ٞبيص ٝش٤ٟ  .24 ماده

 :٢ذيز ١ٞبيسفبدس خػ٤ظ ١ٞبيص ٝش٤ٟ ٤ٝاسد صيش سا ذ يثب ٧ب دسٕب٥

صٝي٦٢ سييذ  دسس٣ي  اسشيبد٥ اص ٝش٤ٟ ث٦ س١ٔ سيب٥ ٣ ثش. داس ثبضذٖي ثبال ثشخ٤ساص ٢ّششاسز س١ ١1سجز ث٦ س١ٔ دس صٝي٦٢ س١ٔ ٝش٤ٟ .1
 . ض٤د س٤غي٦ ٝي

اص د ض٤ ٝي ديط٨٢بد. اسشيبد٥ ض٤د ٝخبعجبٟثشاي  ٝش٢بست١يض سبصٕبس ٣ ٣ ا١ذاص٥ ( UTF-8)اسشب١ذاسد  ي١٤يْذ ىشٝز، ى١٤زاص دس سٞبٛ غيحبر  .2
 . اسشيبد٥ ض٤د 12حذاٍ٘ سبيض 

٧بي ٨ٜٝ ٣ ٤ّسب٥ اص ٝش٤ٟ ٣ ثب ٧ذه خٚت  خ٨ز ايدبد سٞبيض دس ثخص ٣ اسد ضش٣سيدس ٤ٝس٨٢ب  Italic بي ٧Boldبي  اص حش٣ه ٣ ٤١ضش٦ .3
 . اسشيبد٥ ض٤دس٤خ٦ ثبصديذ٢٢ّذٕبٟ 

 

 : ٣3 ٧٤٢ٝب يداخٚ 2يدي١٤ذ٧ب .25 ماده

 ٣ ٧٤٢ٝب ثبيذ ٤ٝاسد صيش سفبيز ض٤د: يداخٚ يدس خػ٤ظ دي١٤ذ٧ب ٧ب دسٕب٥دس 

 . ز داسدياسخحث٦ غ٤سر ٕشاىيْي  ١سجزث٦ غ٤سر ٝش٢ي ٣ ٤١ضشبسي  ب٧دي١٤ذ٣  ٧4ب٧٤٢ٝب، د٦ٍّٞشاس دادٟ  .1

ALTاص ّذ  ،ضذ٥ اسز٧بيي ٦ّ اص فْس اسشيبد٥  د٣٦ّٞ دس ٧٤٢ٝب  .2
 . ض٤داسشيبد٥  5

 . ١ط٤داسشيبد٥ ذ ١داس( . . . ٣ Silver Light ،Flash player)ٝب٢١ذ خبظ ٣  6ّْٞي٧بي  ٧بيي ٦ّ ثشاي اخشا ١يبص ث٦ ثش١ب٦ٝ د٧٦ّٞب ٣  ٤٢ٝاص  .3

 . ض٤د( اسشيبد٥   ) ٝب٢١ذٜ ٝشذا٣ٗ ياص فال ،٧ب دس ٧٤٢ٝبي آثطبسي ثشاي اضبس٥ ث٦ صيش ٤٢ٝ .4

 . ض٤دا١شخبة ثب غيحبر َٝػذ  ٣ ١يض ٧ٞب٢٧ٔ ٝش٢بست ٢ٝبست،١بٛ ٧ب ثبيذ  ٣ د٧٦ّٞب ٣ ٧٤٢ٝب  دي١٤ذثشاي  .5

 . آ٣سد٥ ض٤دح٦ دس ٧ٞبٟ غي سْٞي٘ ٢٢ّذ٥ ٤ٝسد ١يبص ّبسثش ٣ جظساعالفبر ٣ ٝحش٤اي ٝشدي١٤ذ  .6

 . داد٥ ض٤دسنييش  ،ديذ٥ ضذ٧٥بي  دي١٤ذس١ٔ  .7

اص ٍبث٘ ّٚيِ ٤ٞ١دٟ سٞبٛ يب يِ ثخص ع٤ال١ي اص يِ ٝش٠ ٣ ٣  ض٤د٧ب ٝشٞبيض  ٢ٝبعٌ ٍبث٘ ّٚيِ اص فْسدس ٝش٠ ٣ ٍبث٘ ّٚيِ  ف٢بغش .8
 . يب دبسإشاه دش٧يض ض٤د

________________________________________________________________________________ 
1
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3 Menus 
4 Buttons 
5 Alternate text 
6 Plug in 
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 بىز اعالفبر اص ّبسثشاٟ:يدس  .26 ماده

 بر اص ّبسثشاٟ سفبيز ٤ٝاسد صيش اٙضاٝي اسز:ثشاي دسيبىز اعالف ٧ب دسٕب٥دس 
ٖش ي٣ ثب س١ٔ ٍشٝض اص د «*»ثب اسشيبد٥ اص فالٝز  ،٥ اٙضاٝي اسزذ٢٢ّذيثبصدسْٞي٘ آٟ ثشاي ٦ّ اص ىشٛ دسيبىز اعالفبر ٧بيي  ثخص .1

 . ض٤دض ي٧ب ٝشٞب ثخص

 . ٤چِ ٣ ثضسٓ حسبس ثبضذذ ث٦ حش٣ه ّي١جب٣س٣د اعالفبر  ،يسي١ٖٚدس غ٤سر ١يبص ث٦ دسيبىز اعالفبر ث٦ صثبٟ ا .2

 . ض٤د ا١شخبة٣ ١ضديِ ث٦ ىضب٧بي ٣س٣د اعالفبر ، ٝشسجظ ٢ٝبست ي٧ب ثشچست ذيبث بىز اعالفبريدس يٚذ٧بيى٦ يّٚ يثشا .3

 . ض٤دض يدش٧ يش ضش٣سيبىز اعالفبر مياص دس ٣دسيبىز ض٤د  ذ٢٢ّذٕبٟيبصداص ثاعالفبر حذاٍ٘  .4

 ٥ذ٢٢ّذيثبصد٦ّ ١ؾش ٕشىش٦ ض٤د اي دس  ا١ذاص٥ث٦ ٤سد ١يبص ّبسثش ث٤د٥ ٣ ّٝبساّشش٧بي  ٝش٢بست ثب سقذادٚذ ي٣س٣د اعالفبر دس ٧ش ى يىضب .5
 . ذ٢يثج ث٦ آسب١يخ٤د سا  ياعالفبر ٣س٣دذ ثش٤ا١

 ٧بي ٣س٣دي ّبسثش اسشيبد٥ ٕشدد. ( ثش س٣ي ٤١ؿ دادValidation٥سب حذ اْٝبٟ اص غح٦ ٕزاسي ) .6

 . ض٤داسشيبد٥  1سادي٤يي٧بي  د٦ّٞاص ا١شخبة  ٠ حذاٍ٘ د٣يثث٦ ا١شخبة يِ ٕضي٦٢ اص بص ي١ دس غ٤سر .7

 . ض٤داسشيبد٥  2ا١شخبثي٧بي  ٦ّٞد اص٧ب  اص ٝيبٟ ٕضي٦٢٦٢ يب چ٢ذ ٕضيِ يدس غ٤سر ١يبص ث٦ ا١شخبة  .8

 . ض٤د سشيبد٥ا 4آثطبسي٧بي  ى٨شسز يب 3ثبص٧بي  ى٨شسزاص ٧ب  ٦٢يٕضبد ي٠ سقذاد صي٦٢ اص ثيِ ٕضيا١شخبة  يثشا .9

 . ا١ذيطيذ٥ ض٤دذار الصٛ ي٤ٞ١د٥ ٣ س٨ٞ ي٢يث صيدثبيذ ٧ب سا  ٟ دس ٢٧ٖبٛ دشّشدٟ ىشّٛبسثشا ياحشٞبٙ يخغب٧ب .10

 . دض٤ ٙحبػ ١يض  6حشّز س٣ي ىيٚذ٧بي ىشٛ شىش٦ ٣ سشسيت٣ٕس٣د اعالفبر ٍشاس  ىيٚذ٠ يدس ا٣ٙ 5ْٝبٟ ١ٞب .11

 

 :شيِ ٣ سػب٣ي، ٕشاى7يا چ٢ذ سسب٦١ ياثضاس٧ب  .27 ماده

 يي سفبيز ٤ٝاسد صيش ضش٣سي اسز: سب٦١ثشاي اسشيبد٥ اص اثضاس٧بي چ٢ذس ٧ب دسٕب٥دس 
ثب سص٣ٙيط٠ ّٜ ٣ حدٜ دبيي٠ ٣ اسشيبد٥ اص سػ٤يش،  ضش٣سر دس غ٤سرغ٤سر سبد٥، س٣ض٠ ٣ ميش ٕشاىيْي ثبضذ ٣ ٦ ث  دسٕب٥دس صٝي٦٢  .1

 . ض٤دٝح٤ اسشيبد٥ 

يبر ي٠ س٤غيا. ض٤داساي٦ ٢٢ذٕبٟ ذ ّيف٢بغش ث٦ ثبصد٠ يابٛ ٣ اعالفبر ي، دضذ٥آٝبد٥  ي٤١ضشبسبر ضيحس٤ ،يش ٤١ضشبسيف٢بغش م يثشا .2
 . ض آ٣سد٥ ض٤دي١ ALTٍبٙت ّذ ٠ دس ي٧ٞچ٢

 . ز ٤ٝثش اسزيز سبي٤ٝىَثشاي ا١شَبٗ ٝيب٧يٜ ٣ ٦ّ ٣خ٤د آ٨١ب  ض٤د يث٦ صٝب١ٝحذ٣د  ف٢بغش ميش ٤١ضشبسياسشيبد٥ اص  .3

 . ط٤د١ يع٤ال١  دسٕب٥غيحبر  ياسزٜ ٣ صٝبٟ ثبسٕيحد  دسٕب٥ش دٍز ض٤د سب غيحبر يدس ٢٧ٖبٛ اسشيبد٥ اص سػب٣ .4

ض يص فْس ثب سبيص ١ٞبيث٦ ف٤٢اٟ د (Tumbnail) ض ٤ّچِيِ فْس ثب سبياص  ثب ا١ذاص٥ ثضسٓ ٣ يب حديٜ شيص سػب٣ي١ٞب٢٧ٖبٛ  .5
 يبٟ فجبساسيثب ث٤ٝاسدي ٝطبث٦ ٤ٝض٤ؿ  بيٝشيب٣ر ٣  يبيب ص٣ايسش ٣  ض ثضسٓيش دس سبيٝطب٧ذ٥ سػ٤ ١يبص ث٣٦ دس غ٤سر  ض٤داسشيبد٥  ي٣اٍق

 . يبدآ٣سي ض٤د. . . ٣ «دطز ي١ٞب»، «يض ٣اٍقيٝطب٧ذ٥ دس سب»ٝب٢١ذ 

 . ذي١ٞب ٧ب اٍذاٛ ث٦ دخص آٟ٘ يذ ثش٤ا١ذ دس غ٤سر سٞبيّبسثش ثب. داد٥ ض٤د٢ّششٗ ٍشاس  اثضاس ٜٚي٣ ى ييب١ٞبيد٤ ،غذا يثشا .6

 

 :٣خ٤ خسز .28 ماده

 . ثبيذ دس١٣ي ثبضذ  دسٕب٥خ٤ي ٣ ّٚي٦ ٤ٝس٤س٧بي خسز .1

٣خ٤ي ديطشىش٦ ثشاي  ثبيذ اْٝبٟ خسزدس سٞبٝي غيحبر ٍشاس ٕيشد، ٧ٞچ٢ي٠ « ٣خ٤ خسز»ٟ ثبيذ ثخطي سحز ف٤٢ا ٧ب دسٕب٥دس  .2
 . ض٤د ثبصديذ٢٢ّذٕبٟ ىشا٧ٜ

 . ض٤د٦ يغيح٦ سقج يِ س٤ٛ ثباليا٣ٗ ٣ دس  يدس ١ٞب ٣خ٤ خسزٝح٘ ّبدس ثخص  .3

 . ثبضذ ي٦ ٝيثب١ 3حذاّثش  ٣خ٤ خسزح ي١شباساي٦  يثشا يط٨٢بديصٝبٟ د .4

________________________________________________________________________________ 
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 ٣ «بي»، «٣»ٝب٢١ذ  ياسشيبد٥ ٣ فْٞٚشد فجبساس يچ١٤ٖٖثبيذ ٍشاس داد٥ ض٤د ٣ ز يسب ي٦٢ ثش س٣يث٨ ي٣خ٤ خسز يخ٨ز چ١٤ٖٖ ييسا٢٧ٞب .5
 . داد٥ ض٤دضشح  ٧ب سبيش ١طب٦١

ذ يحسبس ث٤د ثبٝسأ٦ٙ ٠ يث٦ ا ٣خ٤ خسز٦ّ ٤ٝس٤س  يدس غ٤سس. ذ ث٦ حش٣ه ٤ّچِ ٣ ثضسٓ حسبس ثبضذي١جب ٧ب دسٕب٥ ي٣خ٤ خسز٤ٝس٤س  .6
 . ذ ٢٢ّذٕبٟ سسب١ذ٥ ض٤ديثبصد٤ٝاسد ث٦ اعالؿ 

 . ض٤ددبد ي٧ب ا ِ اص صثبٟي٧ش  يثش س٣ ٣خ٤ خسزذ اْٝبٟ يچ٢ذ صثب٦١ ثب ي٧ب دسٕب٥دس  .7

 
 
 

 شب:يٝشب د .29 ماده

٥ ثب حذاٍ٘ اعالفبر صيش اسشيبد ٣ ٝش٢بست ثب ٝحش٤اي ٧ش غيح٦ س٢ذ ٤ٝخ٤د دس يِ اعالفبرخ٨ز سطشيح  داسشب١ذاس 1ٝشبديشبثبيذ اص  ٧ب دسٕب٥
 :٢ذي١ٞب
 (سزي١ HTML Title Tagف٤٢اٟ  ٠ي٢ٝؾ٤س اص ا)اٟ ف٤٢ .1

 ضشح .2
 (دسشٖب٥ ١بٛ ٝغٚت، ٝبِٙ) ٢٢ّذ٥ ذيس٤ٙ .3
 (٦يا٣ٙ ذيس٤ٙ خيسبس) ذيس٤ٙ خيسبس .4
 يثبص١ٖش ٠يآخش خيسبس .5
 غيح٦ ١ٖبسش صثبٟ .6

 

 ٧ب ٣ اس٢بد:٘ يىب  .31 ماده

 اساي٦ ١ٞبي٢ذ: ٣ ثب سفبيز ٤ٝاسد صيشٍبث٘ اسشيبد٥ س٤سظ ف٤ٞٛ  ي٧ب ذ اعالفبر سا دس ٍبٙت ىشٝزيثب ٧ب دسٕب٥

 ٧بي اسشب١ذاسد ١ؾيش اسشيبد٥ اص ىشٝز .1

  دسٕب٥ يضذ٥ ثش س٣اساي٦  ي٦ اس٢بد، اعالفبر ٣ ٝحش٤ايّٚ يثشا XML ٣ HTML يغ٢قش ١ذاسداسشب  -1-1

  دسٕب٥ يّبسثشاٟ ثش س٣ يبد ث٤د٥ ٣ اسشيبد٥ اص آ٨١ب ثشايضذ٥ صاساي٦  ي٦ّ حدٜ ٝحش٤ا ي٤ٝاٍقخ٨ز ( 2PDF) ٤َ٢ٝٗ اس٢بد ىشٝز -1-2
ذ يثب ٧ب دسٕب٠٥ ىشٝز يدس ٢٧ٖبٛ اسشيبد٥ اص ا. ض٤دذ حيؼ ي٦ اعالفبر ٣ اس٢بد ثبي٦ّ ىشٝز ٣ ضْ٘ ا٣ٙ يب دس ٤ٝاٍقيثبضذ ٣  يٝطْ٘ ٝ

 . ٢ذي٠ ىشٝز ثشٍشاس ١ٞبيا ياخشا يبص ثشاي٤ٝسد ١ ثبص /ٝش٠اىضاس آصاد دا٤ٚ١د ١شٛ ي٢ِ ثشايِ ٙي

 . ٘ ٝشث٤ع٦ ثبضذي٘ اعالفبر دس ىبيب سْٞيص ٣ يشايبص٢ٝذ ٣ي٦ّ ّبسثش ١ يدس ٤ٝاسد odf. ٝب٢١ذ٧بيي  ىشٝز -1-3
دس ٤ٝسد  ي٢شش١ز ث٦ ٧ٞشا٥ ضشح ٤ّسب٧يٝخشٚو اسػبٗ ث٦ ا ي٧ب ٘ ٣ صٝبٟ دا٤ٚ١د ثب سشفزي٤١ؿ ىشٝز، ا١ذاص٥ ىبسسب١ي دس خػ٤ظ  اعالؿ .2

 .٘ يىبٝحش٤اي 

 .آٟ يٝش٢بست ثب ٝحش٤ااسشيبد٥ اص ١بٛ ىبي٘  .3

 

 اىشاد ١بس٤اٟ:  .31 ماده

٣  ي٤ّسس١ٖ، يي٢بيث، ي، حشّشيخسٞ ي٧ب زيٝحذ٣د١ؾيش  س٤اٟ ١بس٤اٟ ٣ ّٜاىشاد ٧بي دسششسي  س٣ش ،٧ب دسٕب٥ يٛ عشاحس ٢٧ٖبد ٧ب دسشٖب٦٥ يّٚ
W3C  دسٕب٥اسشب١ذاسد٧بيي ١ؾيش سا٢٧ٞبي دسششسي ثش اسبس   دسٕب٥دس عشاحي آ٨١ب  يبص٧بيسا دس ١ؾش ٕشىش٦ ٣ ث٦ ١ ش٥يم

WAIسحز ف٤٢اٟ  3
4 

 . سبصي ١ٞبي٢ذ ديبد٥  دسٕب٥خبعجبٟ دس ١ؾش ٕشىش٦ ٣ ث٢بثش ضش٣سر ٝ
 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

________________________________________________________________________________ 
 اعالفبر ٤ٝسد اعالفبسي دس 1

2 Portable Document Format 
3 W3C: The World Wide Web Consortium 
4 WAI: Web Accessibility Initiative 
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 يس٣ص سسب١ ٣ ث٦ ي، ٨ٖ١ذاسيجب١ي: دطشضطٜثخص 

 : يجب١ي٣ دطش يسسب١س٣ص  ث٦  .32 ماده

 ٢ذ:يز ١ٞبيخ٤د سفب ي٧ب دسٕب٥ ي١جبي٣ دطش يسسب١س٣ص ش سا دس خػ٤ظ ث٦يذ ٤ٝاسد صيثب٧ب  دسشٖب٥

 . ذ٢ثبض ٍبث٘ اسش٢بد، دٍيٌ ٣ ث٦ س٣ص، ٝقشجشثبيذ  ٣ ميش٧٥ب  ، ىشٛخذٝبر اعالفبر، اخجبس،اص ٍجي٘  ٧ب دسٕب٥ يٝحش٤اّٚي٦  .1

 :دض٤ج دس  دسٕب٥ ياسي ٣ اخشايٕز سيبسزس٢ذ ٣ يب اس٢بد  ٦ّ داساي حذاٍ٘ ٤ٝاسد صيش اسز، ثبيذ دس  دسٕب٥ يسسب١س٣ص ث٦ ي٧ب بسزيس .2

  ٝحش٤ا ٧ش ثخص اص ٣ ثبص١ٖشي٦ يس٨ ٤ٗئٝش٤ٙي ٣ ٝس 2-1

 ٝخبعجبٟ  يث٦ ثبصخ٤سد٧ب ييدبسخ٤ٖ ٤ٗئٝش٤ٙي ٣ ٝس 2-2

   دسٕب٧٥ش ثخص اص  اسيثبسٕض ٤ٗئٝش٤ٙي ٣ ٝس 2-3

 . ٢ذي٦ ١ٞبياساحذاٍ٘ دس غيح٦ خب٦١ سا   دسٕب٥س٣صسسب١ي ٣ يب ثبص١ٖشي  سبسيخ آخشي٠ ث٦ذ ي٧ب ثب دسٕب٥ .3

غ٤سسي ٦ د ثض٤ثب ثشچست ٢ٝس٤  ضذ٥ دس آسضي٤ رخيش٥  ثبيذ ٢ٝس٤  ضذ٧٥بي  ٧ب ٣ ىشٛ ٣ دسش٤ساٙق٧٘ٞب  ١ب٦ٝ ي٠آي ّٚي٦ ٤ٍا١ي٠ ٣ َٝشسار، .4
 . ٦ّ ثشاي ّبسثشاٟ ٍبث٘ دسششس ثبضذ

 

 : دسٕب٥شار دس ييسن .33 ماده

  بة ١بدزيش اسز، دس ١طب١يدس ٤ٝاسدي ٦ّ ا١دبٛ اي٠ سنييشار اخش٢. دش٧يض ١ٞبي٢ذ  دسٕب٥غيحبر   ٣ يب ١طب١ي  دسٕب٥اص سنييش ١بٛ دا٦٢ٝ  -1
ثب١ي٦( ثبصديذ ٢٢ّذ٥  10اعالؿ داد٥ ضذ٥ ٣ ثقذ اص چ٢ذ ثب١ي٦ )حذاّثش ا١دبٛ ضذ٥ ث٦ ثبصديذ ٢٢ّذ٥ ٍجٚي سبيز ٣ يب غيحبر ثبيذ سنييشار 

 . ث٦ غ٤سر خ٤دّبس ث٦ غيح٦ خذيذ ٢ٝشَ٘ ض٤د

اص ش يش ٤ٝاسد صي٨ٜٝ ١ؾشار ييٍج٘ ٣ ثقذ اص افٞبٗ سن٣ ا٧ٞيز سنييشار،  ٣سقز حدٜ، ٝش٢بست ثب٢٧ٖبٛ ايدبد سنييشار  ٧ب دسٕب٥ -2
 :ثشسب٢١ذث٦ اعالؿ ثبصديذ٢٢ّذٕبٟ سا شار ييسن٧بي ٝخشٚو  سا٥

  2 دسٕب٥دش ٝخبعت غيحبر   ١طب١ي شارييسن٣  1دا٦٢ٝ ١بٛ شارييسن -2-1

   دسٕب٥ سبخشبس بي صيٞبيد دس ياغٚ شارييسن -2-2

   دسٕب٥ٝدذد  يعشاح -2-3

 ح آٟيث٦ ٧ٞشا٥ س٤ض  دسٕب٥ يسسب٧١ش ٦١٤ٕ اخشالٗ دس خذٝبر -2-4

  ذياعالفبر ٣ خذٝبر خذ -2-5

 . ض١٤ذٝطخع  «ذيخذ»اسي ١ؾيش فجبس ثبذ يثبذ يخذاعالفبر ٣ خذٝبر  -3

 
 

 س٤خ٦ ث٦ ١يبص ّبسثشاٟ: .34 ماده

 . ثش١ذ ّبس٦ث سا ٝخبعجبٟ ثشاي اعالفبر سبٝب١ذ٧ي سا٥ ششي١٠ؾيش ٤ٝاسد صيش ث٨ ٝشقذد ٧بي ٥ اص س٣شثب اسشيبدذ يثب ٧ب دسٕب٥ ٤الٟئٝس

 . سبيزاص  ٍبثٚيز اسشيبد٥ سصيبثيا .1
 .ّبسثشاٟ سضبيز ٝٞيضي .2
٣ ديٖش اعالفبر حبغ٘ اص آٝبس ٧بي اسشيبد٥ ضذ٥  ، ٤ٍٝقيز خنشاىيبيي، ى٢ب٣سي٣خ٤ ٤ٝاسد خسز ضبٝ٘ ٧ب آٝبس٧ب ٣ ٕضاسش سحٚي٘ ٣ سدضي٦ .3

 .٢٢ّذٕبٟثبصديذ

 

 : دسٕب٥ ٣ ضٞبسضٖشآٝبس   .35 ماده

 س٨ي٦ ١ٞبي٢ذ:ز، ٤ٝاسد صيش اس ٦ّ٘ ضبٝ٘ حذاٍٟ آٝبسي اص ٣ضقيز ثبصديذ ٢٢ّذٕب ذيثب ٧ب دسٕب٥

 3يْشب ّبسثشاٟ سقذاد .1
 ٧ب  ثبصديذ سقذاد .2
 4سقذاد غيحبر ديذ٥ ضذ٥ .3
  ٧1بي ٤ٝىٌ دسخ٤اسز .4

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



  17صفحه  )برخط یها ها و رسانه وبگاه ها، یتسا ها، وب ها )پرتال درگاه یاستانداردها و الزامات فن

 

 

 ٤ٝ2ى٧ٌبي ١ب دسخ٤اسز .5
 ا١ذ داضش٦ ثبصديذ سا سشي٠ ثيص ٦ّ غيحبسي .6
  ا١ذ داضش٦ سا ثبصديذ سشي٠ ّٜ ٦ّ غيحبسي .7
 ٣3س٣دي دسخ٦ يِ غيحبر .8
 . ي ديٖش اسخبؿ داد٥ ضذ٥ اسز٧ب دسٕب٧٥ب اص ديٖش غيحبر سبيز ٣ يب غيحبر ٦ آٟغيحبسي ٦ّ ث .9
١4بسٞبٛ سقبٝالر آٝبس .10

 
 

 :ّبس٢ّبٟ دسشٖب٥بص يدبسخ ث٦ ١ .36 ماده

 . ٠ ١ٞبي٢ذيسبٝ ٝسشَ٘ يداخٚضج٦ْ ٌ يّبس٢ّبٟ خ٤د سا اص عشخبظ  يبص٢ٝذي١ذ ١ا ٧ب ٤ٝؽو دسشٖب٥

دسشٖب٥ ثب  ياغٚ  دسٕب٥ٌ يسا اص عش ّبس٢ّب٤ٟٝسد ١يبص ذ خذٝبر خبظ ٢س٤ا١ يٝ، ١جبضذ يداخٚ  دسٕب٥ب يضج٦ْ ٣ چ٢ب١چ٦ دسشٖب٥ داساي سجػش٥: 
 . ٢ذي١ٞب ٦ياسااسشيبد٥ اص ٦ّٞٚ فج٤س 

 

 : دسٕب٣٥ س١٣ٌ  ٟبٌ ٝخبعجيسط٤ .37 ماده

 :ذ٢ا١دبٛ د٧صيش سا  ي ١ؾيش ٤ٝاسداٍذاٝبسخ٤د  ي٧ب دسٕب٣٥ س١٣ٌ  ٟبٌ ٝخبعجيسط٤ثبيذ ثشاي  ٧ب دسشٖب٥

   دسٕب٥ٌ ياص عش يْياْٙشش١٣خذٝبر ٦ ٢ٝؾ٤س اسشيبد٥ اص ث يَياٍذاٝبر سط٤ .1

 ١ؾبيش آٟ ٧بي ٣يضيز ٣  ٧ب، ّبسر ، ىش١ٛطشيبرثش٣ض٤س٧ب،  ،٧ب سشثشّٓٚي٦ دس   دسٕب٥  ١طب١يدسج  .2

  ٧6ب ٣ ى٨شسز ٣5خ٤ ٧بي خسز دس ٤ٝس٤س  دسٕب٥ثجز  .3

 آ٨١ب ثب س٤خ٦ ث٦ ١ح٥٤ سسج٦ ث٢ذي ٣خ٤ ٧بي خسز دس ٤ٝس٤س  دسٕب٥سبصي سسج٦  ث٨ي٦٢ .4

 ٣خ٤ ٧بي خسز ٤ٝس٤سش ي٣ سب  دسٕب٣٥خ٤ي  يبىش٠ اعالفبر س٤سظ ٤ٝس٤س خسز يثشااسشيبد٥ اص ٝشبديشبي اسشب١ذاسد  .5
 
 

 اسصيبثي ٣ ٤ٕا٧ي سػذيٌ ّيييز .38 ماده

٣  ٧بي اخشايي ٤ٝؽي٢ذ فال٥٣ ثش سفبيز ٤ٝاسد رّش ضذ٥، ١سجز ث٦ اخز ٤ٕا٧ي ى٢ي سػذيٌ ّيييز اص سبصٝبٟ، ٝشّض ٝٚي س٤سق٦ ّٚي٦ دسشٖب٥
 ٧بي ى٢ي افالٛ ضذ٥ اص س٤ي سبصٝبٟ، اٍذاٛ ١ٞبي٢ذ. اىضاس٧بي ث٤ٝي ٣ آصاد/ٝش٠ ثبص ايشاٟ، ثش اسبس ضبخع ثْبسٕيشي ١شٛ

٧ب سا اص عشيٌ ئبيٖب٥ اعالؿ سسب١ي ٝشّض ٝٚي س٤سق٦ ٣ ثْبسٕيشي ١شٛ  ٧بي ى٢ي اسصيبثي دسٕب٥ اي ى٨شسز ضبخع سبصٝبٟ، ث٦ غ٤سر د٣س٥
.١ٞبيذ اساي٦ ٣ ث٦ س٣صسسب١ي ٝي opnsourceiran.irثبص ايشاٟ ث٦ ١طب١ي  اىضاس٧بي ث٤ٝي ٣ آصاد/ٝش٠

                                                                                                                                                                      
 . ا١ذ ذ٥ض ٢٢ّذٕبٟ ثبصديذ سبيز ث٦ ٣ة غيحبر ٤ٝىٌ سح٤ي٘ ث٦ ٢ٝدش ٧٦ّبيي  خ٤اسز دس 1
 . ا١ذ ذ١٥ط ٢٢ّذٕبٟ ثبصديذ سبيز ث٦ ٣ة غيحبر ٤ٝىٌ سح٤ي٘ ث٦ ٢ٝدش ٧٦ّبيي  خ٤اسز دس 2
 . ا١ذ ضذ٥ سبيز ٣اسد ٧ب آٟ اص ٢٢ّذٕبٟ ثبصديذ سشي٠ ثيص ٦ّ غيحبسي 3

4 Dropped baskets 
5 search engines 
6 directories 
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 ثخص ٧يشٜ: سبيش ٤ٝاسد
 

 :سبصٝبٟ  .39 ماده

 ١ٞبيذ. ٝي٧ب اٍذاٛ  چ٢ي٠ س٢دص سبٙيب٦١ آٟ ٤ٝض٤ؿ اي٠ دسش٤ساٙقٞ٘ ٣ ٧ٜ٧بي  دسٕب٧٥بي اسصيبثي  ١سجز ث٦ اساي٦ ضبخع -1

 ١ٞبيذ. ٝي ؾبسر ثب افٞبٗ سبص٣ّبس الصٛ ثش حس٠ اخشاي اي٠ دسش٤ساٙقٞ٘ ١ -2
٣ افغبي  دسش٤ساٙق٧٘ٞبي ٤ٝض٤ؿ اي٠  دسشٖب٥ي ٧ب دسٕب٥  خط٤٢اس٥ سبال٦١ ٝقشىي ثشسشي٠ سبصٝب٧ٟب  ٢ٝؾ٤س اسسَبي ٝيضاٟ ضبخع ث٦سجػش٥: 
 ثشٕضاس ١ٞبيذ.ز ٣ سشٝبي٦ ا١سب١ي سيبسز خ٤٨ٞسي قب١٣ز س٤سق٦ ٝذيشيٝثب ٧ْٞبسي سا ٧ب  ٧بي اْٙشش١٣يْي ث٦ آٟ ١طبٟ

٧ب ث٦ ف٨ذ٥  يز ٝحش٤اي آٟٝسئ٧ٙ٤ب دس ىضبي ٝدبصي اسز.  ١ٞبد آٟ ،دسش٤ساٙق٧٘ٞبي ٤ٝض٤ؿ اي٠  ٧بي دسشٖب٥ ٣ دشسب٧ٗب  سبيز ٣ة  .41 ماده
 .اسزدسشٖب٥ ٝش٤ٙي 

ث٤دخ٦ سيضي ٣ ١ؾبسر سا٧جشدي سيبسز خ٤٨ٞسي  ثب ٧ْٞبسي ٝقب١٣ز ثش١ب٦ٝا١ذ  ٤ٝؽو دسش٤ساٙق٧٘ٞبي ٤ٝض٤ؿ اي٠  ّٚي٦ دسشٖب٥ .41 ماده
 .ٙحبػ ١ٞبي٢ذخ٤د   دسٕب٥س٣صسسب١ي  ٨ٖ١ذاسي ٣ ث٦س٤سق٦، ث٦ ٢ٝؾ٤س  خ٤د دس ث٤دخ٦ س٤٢اسيٝطخػي سا 

 . ذ١ض٤ ٙن٤ ٝي دسش٤ساٙقٞ٘بيش ثب اي٠ ٝني ٧ب ١ب٦ٝ ثخص٧ب ٣  دسش٤ساٙقٞ٘سبيش  دسش٤ساٙقٞ٘اص سبسيخ سػ٤يت اي٠  .42 ماده
 

 
 


