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  )سلب مسئوليت حقوقي(ناهستويي 

الزم است براي هر گونه تفسير محتوا يا ارجاع بنابراين، . تنها زبان حقوقي، قابل استناد، و تعهد آور در اين وبگاه زبان انگليسي است
در اين صفحه تنها دادن يك ديد نزديك به واقعيت در  ارائه شده منظور از تقديم ترجمة. نماييدسي وبگاه مراجعه به متون انگلي ،حقوقي

مورد شبكة هم افزا و قابليت هايش، نحوة كاركردش، و الزامات آن به متقاضياني است كه، به هر دليل، ممكن است از خواندن متون 
به هم تقريبي، الزم است شما متون انگليسي وبگاه را  ةبه رغم وجود اين ترجماين بدين معني است كه،  .انگليسي معذور يا برحذر باشند

يا منفعت ديگر شما، با امكانات موجود /اينكه حقوق شما از قبيل حريم خصوصي، منافع مالي، و هرگونه حق ومنظور اطمينان يابي از 
باق كامل انجام شده است و امكان ضمانت انط افراد داوطلبترجمه ها عمومن توسط . وبگاه،  به ميزان كافي محافظت شده است بخوانيد

هم را  "آنچه الزم است بخوانيد"عنوان - تمامي محتواي زيرخواهشمند است . آنها با محتواي انگليسي وبگاه براي هم افزا وجود ندارد

 .با دقت بخوانيد، )READs-HOME/MUST( اينجااز يعني  ، از روي متن انگليسيعالوه بر متن ترجمة زير

 

 :براي سهولت استفادة شماست نزديك به متن محتواي صفحات وبگاهمحتواي اين صفحه تنها ترجمه اي : توجه

 

 



  )HOME( منزل اول

 )ABOUT US( هم افزا ر موردد
  .شبكة هم افزا شبكه اي است از افراد صالح ترِ جوامع انساني كه در جهت تقويت يكديگر يا هم افزايي مي كوشند

در اصل هم افزا به منظور ترغيب انسان هاي خوب در تمام دنيا به كمك متقابل به يكديگر براي ثروتمند شدن و در 

براي زندگي همه  *تر و رفتار انسان ها به سلوكي قدرشناسانهنتيجه كمك به تبديل دنيا به محيطي صلح آميزتر 

  . موجودات از جمله انسان ها طراحي شده است

 .)در ترجمه ساستينبلِ انگليسي براي محيط زيست آمده است كه به استفادة بهينه و غيرمسرفانة منابع طبيعي معني مي دهد شناسانهقدر(: *نكتة 

توسط هم افزا براي دستيابي به اهداف تعيين شده اش بر روش هاي  طرح كسب وكار و روش هاي بكارگرفته شده

بلكه بر مجموعه اي از مهارت هاي مديريتيِ علمي و تجربي و كاربرد  سادة مبتني بر موعظه و نصيحت استوار نبوده،

  .كانادا تكيه دارد "سهاميِ سيچكارِ شارِ نوآوري" فناوري هاي روز دنيا توسط شركت

ما سامانة اطالعاتي اي به وجود آورده ايم كه با توجه به سطوح شفافيت تعيين شده، اشخاص و شركت هاي كمتر 

هم افزا بر عملكرد  .را خوش ندارند و براي اينكه جزئي از آن باشند چندان توجيهي پيدا نمي كنندمسئوليت پذير آن 

و خروجي هاي فروشندگان و تدارك كنندگان، به منظور ايجاد محيطي امن تر براي انتخاب آنها توسط مشتريان، نور 

مراخعه  TOs/GET STARTED-HOW اینجا ه( هدبراي اينكه بدانيد چگونه هم افزا اين مهم را انجام مي د. مي تاباند

  !كنيد

  

  تاريخچه

مفهوم هم افزا، به عنوان ابزاري براي كمك به پيشرفت اعضا، در ابعادي كوچكتر و در محدوده هاي مختلف مالي، 

، مورد تجربه و بررسي قرار 2018فرهنگي، ارتباطي، و مديريتي، سالها پيش از راه اندازي نسخه جامع تر آن در سال 

با . ت صرف مطالعه، مشابه سازي، طرح ريزي، مقايسه، و نمونه سازي و رسيدن به آن گرديدهزاران ساع. گرفت

بسيار گسترده تر و راحت تر براي استفاده بود، ولي با  2015وجودي كه طرح اصلي تعريف شده روي كاغذ در سال 



قابليت ها تعريف شد تا طرح توجه به مشكالت تامين سرمايه به مقدار الزم، يك فاز يك براي اجرا با حذف بعضي 

امكان پيشرفت و راه اندازي هر چه سريع تر را پيدا نمايد، تا هنگامي كه اداره كننده شبكه يعني شركت شار نوآوري 

بنابراين، همانطور كه رشد مفهوم هم افزا ادامه پيدا مي كند، برنامه اين است كه هم . امكان شروع فاز دوم را پيدا كند

كه و رسانة اجتماعي عظيم براي كمك به رشد مردمان خوب در تمامي دنيا و تقويت صلح و رفاه افزا به يك شب

  .عمومي گردد

  

 چرا هم افزا  

  دست مي آوريدبآنچه 

  .پس گزيده و سريع مي گوييم. وقت طالست

  چگونه از پيوستن به هم افزا نفع مي بريد

  :به عنوان يك عضو عادي و شخصِ كاربر

  به اطالعات در مورد فرصت هايي بزرگ خواهيد داشت كه در معرض عموم بازديد كنندگان دسترسي اختصاصي

 .از سايت قرار نمي گيرد

  با شركت ها، كارشناسان، و مردمي آشنا خواهيد شد كه به دنبال اين هستند كه دنيا را براي خود و همه آباد

 .عضاي آن مي باشدكنند و قابليت اعتماد به آنان در معرض ديد و قضاوت شبكه و ا

  به اصنافي دسترسي خواهيد داشت كه سود خود را در تعداد بيشتر مشتري ديده و خدمات يا كاالهاي بهتر و

 .رقابتي تري را به اعضاي هم افزا پيشنهاد مي كنند

 خواهيد ديد كه فروشندگان و عرضه كنندگان زير نوعي كنترل كارساز با تالش مشترك خود اعضا و هم افزا مي 

 .بنابراين مي توانيد با اعتماد به نفس و آسايش خاطر بيشتري خريد كنيد. باشند

  شما هم مي توانيد در ارزيابيِ كيفيت و قيمت كاالها يا خدمات دريافتي از فروشندگان و عرضه كنندگان مشاركت

 .كنيد



 جا انجام شده است اجازه مي هم افزا زماني كه قانع شود و تا آنجايي كه قوانين كشوري كه خدمت مربوطه در آن

دهد، نسبت به معرفي عرضه كنندگان كاال يا خدماتي كه بد عمل كرده باشند اقدام مي نمايد تا از خطر ضرر 

 .اعضا جلوگيري نمايد

 تمام خدمات هم افزا براي اعضا رايگان است. 

 فراواني را پيدا خواهيد نمود و كاالهاي رايگان خدمات. 

 ادي را كه در جستجوي نيازمندان براي كمك به ايشان مي باشند مي يابيد و كسي براي در صورت نياز، افر

 .ارتباط شما با ايشان بين شما قرار نخواهد داشت

  با پنهان نمودن پروفايل و اطالعات و فعاليت هاي حياتي يا شخصي تان مي توانيد از امنيت حريم خصوصي بهينه

 .برخوردار باشيد

  كننده يا مصرف كننده شما به فرايند رشد انسان هاي خوب و در نتيجه به صلح آميزتر شدن چه به عنوان عرضه

 .دنيا براي همه كمك مي كنيد

  به طور رايگان، به قابليت هاي ويژة شبكه مانند صفحات مكالمه عمومي، گروه هاي ايجاد شده توسط خود شما، و

 .داشت متعدد به دسترسي خواهيد) فورم هاي(گروه هاي تخصصي 

 و سرانجام هم افزا كمك خواهد كرد هزينه هاي روزانة شما كاهش پيدا كرده و ثروتمند تر شويد. 

  

 :ا كسب و كاربه عنوان صاحب يك شركت ي

  به اجتماع بزرگي از مردم كه به هم افزا اعتماد دارند و عرضه كنندگان نيازمنديهايشان را از اين شبكه انتخاب مي

 .شدكنند معرفي خواهيد 

  بسته به تعداد اعضا در محدودة جغرافيايي خدمات (هزينة آگهي هاي شما در هم افزا يا صفر يا مبلغي ناچيز

 .خواهد بود) شما

 شما نيز به رايگان از تمامي دسترسي ها و مزاياي كاربرهاي معمولي برخوردار خواهيد بود. 

  يا اعضا /ارزان تري را ارائه مي نمايند به مردم وهم افزا شركت ها و اشخاصي را كه كاالها يا خدمات بهتر يا

 .معرفي مي نمايد

  به عنوان يك عضو خوب، اطالعات طبقه بندي شده اي را در مورد فرصت هاي رشد براي كسب و كارتان و يا هر

 .موضوع ديگر مورد عالقه تان دريافت خواهيد نمود



 دو ده نيم بهتر ". اد مشتري هايتان بدست مي آوريددر صورت دادن تخفيف به اعضا پول بيشتري با افزايش تعد

 ".از يك ده يك است

 بيشتر به ارمغان مي آورد بودن نام شركت شما در شبكه هم افزا براي شما اعتبار و محبوبيت. 

 پست ها و آگهي هاي شما نه تنها براي اعضا بلكه براي همه مراجعين به وبگاه قابل مشاهده خواهد بود. 

 به هم افزا مجوز اعمال نظارت بيشتري را بدهيد با توجه به شفافيت اطالع رساني در شبكه، از  در صورتي كه

در آن صورت هم افزا شما را به عنوان شركت يا عرضه . اعتبار بسيار باالتري نزد كاربران برخوردار خواهيد شد

 .كننده اي كه مطمئن و قابل اعتماد به نظر مي رسد معرفي خواهد كرد

  صيانت از اعتبار و محبوبيت شما تنها اعضاي ثبت نام شده شبكه كه قابل رديابي براي شبكه هستند امكان براي

 .گزارش دهي در مورد و امتيازدهي به عملكرد شما را خواهند داشت

  و بحث درمورد گزارش ها و امتيازهايي كه صحيح نبوده اند را داريد زير سوال بردنشما حق. )See HOW-

TOs/BUSINESSES CHALLENGE A REPORT OR A COMPLAINT HERE.(  
 

  است به ضرر كسي باشدآنچه كه ممكن 

 يا

  چه كسي بهتر است كه عضو نشود

ليرغم اينكه امكان دارد افراد يا سازمان هاي زير به نفعشان است كه به عنوان عضو به شبكه هم افزا نپيوندند، زيرا، ع

ببرند ولي با توجه به شفافيت شبكه و امكان مطرح شدن عموميِ عادت هاي نا  فراواني در كوتاه مدت بهره هاي

و ضررهاي بيشتري به ايشان تحميل  منطبق ايشان به زودي جامعه ايشان را به عنوان عضو نا منطبق خواهد شناخت

 :خواهد شد

 كساني كه با صلح، راستي، ادب، و تبعيت از قانون چندان ميانه اي ندارند 

 مصالح جامعه برايشان مهم نيست كساني كه 

 آنها كه به قوانين كشوري و شهري اهميت نمي دهند 

 آنها كه به رضايت مشتريان خود بها نمي دهند 



 مردمِ عادي در مقايسه با موارد مشابه در بازار معمولي، قادر به ارائة   كساني كه به قضاوت و فهِم متوسط

 كاالها و خدمات با كيفيت خوب نيستند

 ني كه نمي خواهند كاالها يا خدمات عرضه شده شان توسط خريداران يا مصرف كنندگان ارزيابي شودكسا 

  آنان كه با شفافيت و روش هاي ارزيابي، قضاوت، و اطالع رسانيِ هم افزا در معرفي كيفيت كاالها و خدمات

توسط اعضا، و انتشار تعداد عرضه شده شان از طريق اين شبكه، انتشار ارزيابي هاي انجام شده در موردشان 

 مخالفند.) در صورتي كه صحت آنها به مديريت شبكه ثابت شود(شكايت هاي رسيده 

 

 )MUST READs( آنچه الزم است بخوانيد

 )MISSION & OBJECTIVES( اهدافماموريت و 

 شبكة هم افزا ماموريت

و جذب آنها به هم افزا به عنوان  محيط زيست، و صلح جهانيشناسايي انسان هاي بي آزار، سالم، خوب، يا مفيد براي اجتماع،  .1
 عضو

 بين اعضا) سينرژي(تسهيل هم افزايي  .2

 انتقال اطالعات مفيد در مورد فرصت ها به ايشان .3

 ااعضرشد ، و افزايش درآمد ،كمك به كاهش هزينه ها .4

تر و بهتري براي زندگي تمامي محل امن  زمينه سازي براي ثروتمند شدن و روشن بيني اعضا به طوري كه در نتيجة آن دنيا .5
 . دات گرددموجو

 راهبردها

1. به يكديگرو كاربرها  *اعضا تقويت جو اعتماد 

 اعضا، تقويت روحيه كاري، و افزايش سطح اميد هم افزاييايجاد  .2

 اعضاگردش بيشتر پول در ميان  .3

 زندگي كاربرهاكاهش هزينه هاي  .4

 اعضاميان  مورد فرصت ها در گردش سريع اطالعات در .5

 حركت در راستاي قانوناصرار بر  .6

 ايي كه در جهت ماموريت شبكه تالش مي نمايندپاداش دهي به اعض .7

 پاداش بيشتر به اعضاي شفاف تر و مفيدتر .8



 و ماموريت شبكه **ي نامنطبق با شرايط كاربريسانيِ عمومي و شفاف سازي در مورد اعضاارشاد، دفع، يا اطالع ر .9

  

كاربر اما شامل . شناسايي شده و شايستة اعتماد قلمداد مي گرددعضو شخصي يا شركتي است كه در شبكه ثبت نام نموده و بسته به رتبة خود  ):*(يادآوري 

رتبه ها  تعريف"به. ننموده و توسط شبكه شناسايي نشده باشد حتي اگر ثبت نامهر شخص يا شركتي كه از امكانات شبكه استفاده مي كند مي گردد 

  .مراجعه نماييد. ")، عموم، يا مهمان1كاربرهاي رتبة (

 امر اطالع رساني و شفاف سازي. . براي آگاهــي از تعاريف و جزئيات به اساسنامه، آيين نامه ها، و روش هاي اجرايي شبكه مراجعه شود): **(يادآوري 
 .م خواهد شدعموم در حدي كه قانون هر كشوري اجازه مي دهد انجا عملكردها به

  

  اهداف بلند مدت

و برقراري ) شبكه اعضايزير نام (و معرفيِ افراد و كسب و كارهاي قابل اعتماد  شناسايي، ثبت،ايجاد شبكه اي رايگان براي  .1
و در  ، با ايجاد حداقل زمانبري و هزينهايشانو فرهنگي تخصصي، به رشد مالي، حرفه اي،  ، در جهت كمكايشانارتباط بين 

  سطحي جهاني، به منظور رشد افراد خوب و ايجاد دنيايي بهتر و سالمتر

و ترغيب ايشان به همياري متقابل، ايجاد فرصت هاي شغلي، و  اعضاو هم افزاييِ  ي براي نزديكي بيشترياهفراهم آوري زمينه  .2
 مشاركت در طرح هاي توجيه پذير

 در موارد نياز و در مناسبت هاي ويژه، در حد توانشانا اعضبه ارائه خدمات داوطلبانه و رايگان به ديگر  ي شبكهاعضاترغيب  .3

 اي ديگراعض به, به ارائه خدمات با كيفيت بهتر و قيمت هاي رقابتي و مناسب تر نسبت به بازار ااعضترغيب  .4

به افراد نيازمند و ) كاربرهاي داراي اعتقاد مذهبي( نذوراتصدقات و كمك هاي مالِي كاربرهاي خَيِر به طور عام، و سمت دهي .5
 واقعي اننيازمندط دهي مستقيم كمك دهندگان به ي شبكه، با ارتباكاربرهاآبرومند شبكه يا معرفي شده توسط 

 ازاريابي،ب ؛تاسيس شركت هاي اجرايي و مشاور كاركردگروه هاي تخصصي؛ يا تقويت ،ايجاد ايجاد بستري مناسب جهت تسهيلِ .6
 اتوسط اعض و تاسيس يا تقويت گروههاي فرهنگي غيرانتفاعي تاسيس نهادهاي مالي يا تعاوني، توليد، و تجارت؛

ا، بخصوص اعضجهت پايش يا بازخوردگيري از كيفيت خدمت دهي  ، بر مبناي پاداش يا ارشاد و تحريم،ايجاد نظامي مدون .7
 ئه خدمت يا محصولي مي گردندكه در مقابل دريافت پول متعهد به اراايي اعض

 اي فروشندهاعضخدمت رساني نحوة  )monitoring(خدمت و سابقه، و ديده بانيِ  رده بندي كيفيتارزيابي،ايجاد نظامي براي  .8
 ي خريدار و پاداش دهي به فروشندگاِن منصف و خوش سابقهكاربرهابراي كمك به تصميم گيري 

، در زمينه هاي ااعضو كشورهاي محل اقامت اعضا  سرزمين هاي مادري يشترِفراهم آوري بستري براي كمك به نزديكي ب .9
 و كمك به تقويت صلح در جهان فرهنگي و اقتصادي

به كارفرمايان براي استخدام، راهنمايي متقاضيان در مراحل مختلف  ااعضبه اعالن فرصت هاي استخدام، معرفي  ااعضترغيب  .10
 به بازارهاي كار و سرمايه و رشد آنها اعضاي شبكهاستخدام، و به طور كلي كمك به جذب سريع تر و كم هزينه تر 

يا  ارزش هاي اصيل وجوه مثبت تبادلو  پيراموني معوابه ارتقاي دانش و سطح فرهنگ ج ااعضكمك متقابل ايجاد زمينه براي  .11
 مدرن در فرهنگ هاي مختلف 

  



 )CONSTITUTION( اساسنامه

 .به متن انگليسي مراجعه فرماييد اينجااز خواهشمند است . ترجمه نشده است مطلب حقوقياين قسمت به دليل بار 

 

 )TERMS & CONDITIONS( مسئوليت ها و شرايط حقوقي

 .به متن انگليسي مراجعه فرماييد اينجااز خواهشمند است . ترجمه نشده است مطلب حقوقياين قسمت به دليل بار 

 

 )PRIVACY POLICY( سياست حريم خصوصي

 .به متن انگليسي مراجعه فرماييد اينجااز خواهشمند است . ترجمه نشده است مطلب حقوقياين قسمت به دليل بار 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ) TOsHOW( شروع كار

  )GET STARTED( از كجا شروع كنيم

  .براي دسترسي و استفاده از وبسايت به ثبت نام نيازي نيست

  !را تلق كنيد اينجا .بدون دردسر و سريع مي توانيد به بازارچه و انواع كاالها يا خدمات رايگان دسترسي پيدا كنيد

  

ثبت نام نموده و به ايجاد يك صفحة شخصي  اينجا در اولين فرصت دربا اين وجود ما با تاكيد پيشنهاد مي كنيم كه 
دار، فرصت تخفيف  رايگان يا از اولويت دسترسي به اطالعات كاالها و خدماتبه آن ترتيب اقدام نماييد و ) پروفايل(

 .، و مزيت هايي كه به اعضاي داراي رتبه هاي باالتر اختصاص دارد استفاده نماييدها

  :تبديل شده و بالفاصله به امكانات زير دسترسي خواهيد داشت 2يك عضو رتبة  با ثبت نام در وبگاه هم افزا شما به

  براي معرفي شركت يا استعدادها و مهارت هاي شخصي شما كه به ) پروفايل(يك صفحة شخصي
 زيبايي طراحي شده

 اطالعات و فرصت هاي اولويت دار كه توسط عضوهاي رتبة باالتر و موفق براي استفادة اعضا همرساني 
 شده

  در مباحث فني، اجتماعي، سياسي، و غيره) فورم(انواع اتاق فكر 

 امكان ايجاد اتاق فكر نو براي شما 

 صفحة شخصي اشخاص و شركت هاي عضو 

  امكان آشكار نمودن صفحه و اطالعات شخصي تان به هيچكس، دوستانتان، يا همهگزينه هاي 

 نتايج ارزيابي ها و گزارش ها در مورد عرضه كنندگان 

  كه هويت و قابليت رديابي شان توسط هم افزا تاييـــــــــد شده) شامل شركت هايي(اعضايي 

 امكان گفتگوي مجاني 

 امكان ايجاد گروه هاي شخصي براي خودتان 

  در بازارچه به رايگان يا بسيار ارزان) پست گذاري(امكان آگهي 

 و دنبال شدن) فالو(دنبال كردن  امكان 

  براي وقايع و فعاليت هاي مورد عالقة شماامكان دريافت اعالن 



  يا هشتگ كردن) #(امكان گيره زدن 

 و بسياري امكانات ديگر 

كلمات ) #(مي توانيد با گيره زدن يا هشتگيدن . شما مي توانيد حريم خصوصي خود را به سليقة خود تنظيم كنيد
درمقابل همة آنچه در باال ذكر شد تنها چيزي  .كليدي در متون خود امكان ديده شدن آنها را به مراتب افزايش دهيد

  .مي باشد) ايميل( رايانامهكه ما از شما مي خواهيم يك نشاني 

بديهي است در صورت تمايل به تاييد و استفاده از مزاياي رتبه هاي باالتر به مراتب مشخصات و مستندات بيشتري از 
  . شما طلب خواهد شد

 .مراجعه نماييد تعريف رتبه هالويت هاي رتبه هاي مختلف اعضا به بخش براي آشنايي با انواع مزايا و او

 

  اقالم ممنوع

از عدم استفادة خود از وبگاه هم افزا براي هر گونه محتوا، خدمت، فعاليت، يا اين مسئوليت كاربرها و اعضاست كه 

در مراجع قانوني به عنوان عذر موجه توجه فرماييد كه جهلِ به قانون . عرضة محصول غيرقانوني اطمينان حاصل كنند

، پيش از آنكه هر گونه محتواي مشكوك و نامطمئن را در صفحه خود يا ديگر خواهشمند است .تلقي نمي شود

، و حريم خصوصي، حقوقي سندآنچه در شامل  هم افزاكه الزامات  مطمئن شويد صفحات هم افزا همرساني كنيد،

  .مي دانيدخوانده، فهميده، و را آمده است  ماموريت و اهداف

  :آن چيزي است كه بايد انجام دهيد) حداقلِ(اين ها كمينة 

 !از ارسال هر گونه مطلبي كه در عرف جامعه بي ادبانه محسوب مي شود بپرهيزيد .1

از همرساني هر مطلب داراي لحن آزار دهنده، توهين آميز، و تنفرآميز نسبت به هر شخص يا گروهي  .2

 !رهيزيدبپ

 !بدون اجازة اعضا از استفاده و پخش اطالعات شخصيِ ايشان به شدت بپرهيزيد .3

فروش مشروبات الكلي، مواد مخدر، دارو و وسايل پزشكي، محصوالت تنباكو و سيگار، و هر گونه مواد خطر  .4

 .آفرين و غيربهداشتي ممنوع است

يا همرساني هر آنچه كه طبق قانون آن كشور در بازار  ه،ارائ ، الزم است از فروش،به طور كلي در هر كشوري .5

 !نيز خودداري شوددر هم افزا  ،و در مال عام ممنوع است



از همرسانيِ هر گونه مطلبي كه طبق نظر مراجع قانوني كشور، مي تواند يك تهديد نسبت به ايمني و امنيت  .6

 !جامعه محسوب شود خودداري كنيد

حقوق انساني و قانونِي ديگران، و حق مالكيت انحصاريِ ديگران را ضايع مي همرسانيِ مطالبي كه حق مولف،  .7

 .كند ممنوع است

 !بدون اجازة ايشان خودداري نماييد) چه عضو و چه غير عضو(از آشكارسازي هويت ديگران  .8

 :كاالها و خدماتي كه تبليغ آنها در هم افزا غدغن مي باشد به شرح زير استمطالب، مثال هايي از  .9

a. غذاها يا وسايل زيبايي باز يا داراي ناخالصي 

b.  يا روابط جنسيِ كودكان(تصاوير يا مطالبي در مورد روابط جنسي با كودكان( 

c. يا در خطر انقراض/گونه هاي گياهي يا جانوري حفاظت شده و 

d. معرفي محصوالت و خدمات در حساب شخصي اعضا بدون تقاضاي آنها 

e. مواد منفجره وسايل جنگي مانند اسلحه، مهمات، و 

f. غذا، حيوان، لباس، مبلمان، و هر چيز غيربهداشتي يا آلوده 

g. مواد خطرناك يا داراي كاربرد نظامي كه مي تواند دريافت كنندگان را به خطر بيندازد 

h. اعضاي بدن انسان ها يا حيوانات 

i. مستندات يا نوشته هاي مشكوك يا غيرقانوني 

j.  اسناد مالكيت در متن آگهيعتيقه جات و آثار باستاني بدون ارائة 

k. اسباب بازي جنسي بزرگساالن، ادوات قماربازي، و هر نوع خريد و فروش رفتارهاي جنسي 

l. هرگونه كاال، دستگاه، نرم افزار، يا مستندي كه دستكاري شده، حك شده، يا بدل مي باشد 

m.  اسپم(بدون اجازة كاربر هر نوع از ارسال انبوه پيام يا آگهي به حساب هاي كاربري(  
 

 

 

 

 

 



  تعريف رتبه ها

  رتبة اعضا

خصوصيت برجستة ابتكار هم افزا قدرداني و امتيازدهي به افراد و شركت هاي خوبي است كه محصوالت يا خدمات با 
براي رسيدن به اين مقصود يك ساختار چند سطحي طراحي شده . كيفيت به اعضا و جوامع خود تقديم مي كنند

 .و اطالعات توليدي آنها را با معيارهايي روشن طبقه بندي مي كنداست كه صالحيت و اعتبار اعضا 

آنچه در اين . بر اين اساس، اعضاي داراي رتبة باالتر به اطالعات و فرصت هاي با ارزش تري دسترسي خواهند داشت
ه به مراتب مرحله اول براي امتيازدهي به رتبه هاي باالتر طراحي شده قابل توجه بوده و در مراحل بعدي رشد شبك

  .بيشتر نيز خواهد شد

 
ردة  تعاريف و عملكرد

معادل 
اطالعات 

قابل 
 دسترس

 رتبة عضو سطح و حد دسترسي به اطالعات

ه شامل اطالعات شخصي اعضا و مرتبطين به آنها كه ب
سري  ،استناد قوانين هر كشوري يا بر اساس خواست عضو

تمامي كاركنان هم افزا دستور اكيد . محسوب مي شود
دارند كه بر مبناي قانون و دستورعمل هاي سختگيرانة 

ن امانت هم افزا از اطالعات شخصيِ اعضا به شكلي كامل
 .دارانه و رازدارانه حفاظت نمايند

تمامي 
 اطالعات

ناظم ها  تمامي اطالعات
و ) ادمين ها(

مديران 
هم  اجراييِ

 افزا

به راحتي بدون نياز به ثبت نام يا اتصال  1اطالعات ردة 
مهمان ها مي  به حساب كاربري در دسترس عموم يا

يك از هيچ يا مهمان 1- رلكن اين كاربرهاي . باشد
ديگر اطالعات رده بندي  صفحات و پست هاي شخصي و

و امكان گزارش نويسي يا امتيازدهي  را نمي بينند شده
.نيز ندارند  

 تاطالعا
يا  1ردة 

)1-ر(  

عموم يا مهمان طبق تعريف در اينجا شامل هر شخصي 
حضور دارد ) وب(كه از هر كجاي دنيا در دنياي مجازي 

هويت اين كاربرها توسط هم افزا كنترل . مي تواند باشد
ذسترسي  1نمي شود و ايشان فقط به اطالعات ردة 

.دارند  

كاربرهاي 
، 1رتبة 

ا عموم، ي
-ر(؛ مهمان

1(  

شما نياز داريد كه ثبت نام  2براي ديدن اطالعات ردة 
 2اعضاي ردة . نموده و با حساب كاربري خود وارد شويد

يك عضو رتبة . ه را ببينندمي توانند اطالعات اين رد 5تا 
  .را ببيند 5تا  3نمي تواند اطالعات رتبه هاي  2

در صورتي كه افراد يا شركت هاي شناخته شده به 

اطالعات 
يا  2ردة 

 )2-ر(

شامل اعضايي است كه چه مستقيم يا چه از طريق 
معرف، ضمن ارائة اطالعات يا مستندات الزم، به هم افزا 

 2و  1به اطالعات ردة  2رتبة اعضاي . پيوسته اند
  .دسترسي دارند

رتبة اعضاي 
، عادي، يا 2

 ثبت(ثبتي 
 رايانامه

 )ايميل(
 )2- ر(؛ )شده



محذوراتي  2-جتماع بابت تامين الزامات رخوشنامي در ا
موجه داشته باشند، با تصويب مدير مسئول هم افزا امكان 

  .يا عادي را دارند 2كسب رتبة 
شما نياز داريد كه ثبت نام  3براي ديدن اطالعات ردة 

 3اعضاي ردة . نموده و با حساب كاربري خود وارد شويد
يك عضو رتبة . مي توانند اطالعات اين رده را ببينند 5تا 
  .را ببيند 5 و 4نمي تواند اطالعات رتبه هاي  3

رتبة شركت ها و اشخاصي كه در هم افزا فروشندگي مي 
 "بلورين"علت گزينش نام . كنند از اينجا آغاز مي شود

براي اين رتبه شفافيت آنها در ابراز هويت و پذيرش 
انتشار ارزيابي ها يا گزارش ها از كيفيت كار امكان 

  .آنهاست

در صورتي كه افراد يا شركت هاي شناخته شده به 
 3-و ر 2-خوشنامي در اجتماع بابت تامين الزامات ر

محذوراتي موجه داشته باشند، با تصويب مدير مسئول 
  .يا بلورين را دارند 3هم افزا امكان كسب رتبة 

اطالعات 
يا  3ردة 

 )3-ر(

شامل اعضايي است كه چه مستقيم يا چه از طريق 
اطالعات  2-معرف، ضمن تامين نيازهاي ثبت نام براي ر

را كه در برگه هاي ثبت  3 رتبه براي يا مستندات الزم
است ارسال نموده اند و سپس بر  نام مربوطه قيد شده

هويت و قابليت رديابي ايشان توسط هم افزا صحه 
ينكه در سطح جامعه به عنوان گذاشته شده است و يا ا

به  3اعضاي رتبة  .شخص يا شركت مورد اعتماد معروفند
يك پيش نياز  .دسترسي دارند 2 تا 1اطالعات ردة 

پذيرفته شدن در اين رتبه دادن اجازه به هم افزا براي 
انتشار نتايج ارزيابي هاي انجام شده توسط اعضاي مصرف 

يفيت كاالها يا در مورد كهم افزا شبكة يا /كننده و
اين رتبه هم شامل عرضه  .مي باشدخدمات ايشان  

   .كنندگان و هم خريداران مي باشد

اعضاي رتبة 
، بلورين، 3

يا تاييد شده 
صحه (

گذاري 
 )3- ر(؛ )شده

شما نياز داريد كه ثبت نام  4براي ديدن اطالعات ردة 
 4اعضاي ردة . نموده و با حساب كاربري خود وارد شويد

يك عضو رتبة . توانند اطالعات اين رده را ببينند مي 5و 
  .را ببيند 5نمي تواند اطالعات رتبه  4

اين رتبه هم شامل مشتريان و هم فروشندگاني مي شود 
شركت . كه سوابق خوبي در انظباق با اهداف هم افزا دارند

ها و اشخاصي كه اين رتبه را دارند اعضاي نقره اي ناميده 
  .مي شوند

اطالعات 
يا  4ردة 

 )4-ر(

شامل اعضايي است كه ضمن تامين نيازمنديهاي الزم 
، در بررسي شفافيت عملكرد و قابليت 3-براي كسب ر

تعيين شده را اطمينان توسط هم افزا امتياز حداقل 
كسب نموده اند و در ارائة خدمات به اعضاي هم افزا و 
   .جامعه تصويري منصف و قابل اتكا از خود ارائه داده اند

. دسترسي دارند 2تا  1به اطالعات ردة  3اعضاي رتبة 
يك پيش نياز پذيرفته شدن در اين رتبه دادن اجازه به 
هم افزا براي انتشار نتايج ارزيابي هاي انجام شده توسط 

يا شبكة      هم افزا در مورد /اعضاي مصرف كننده و
اين رتبه هم . كيفيت كاالها يا خدمات ايشان  مي باشد

  . عرضه كنندگان و هم خريداران مي باشد شامل

اعضاي رتبة 
، شاخص، 4

يا نقره اي؛ 
 )4-ر(

شما نياز داريد كه ثبت نام  5براي ديدن اطالعات ردة 
تنها ديگر . نموده و با حساب كاربري خود وارد شويد

يك . مي توانند اطالعات اين رده را ببينند 5اعضاي ردة 
را  هاي ديگررتبه تمامِي مي تواند اطالعات  5عضو رتبة 

  .ببيند

اين رتبه هم شامل مشتريان و هم فروشندگاني مي شود 
شركت . كه سوابق خوبي در انظباق با اهداف هم افزا دارند

ها و اشخاصي كه اين رتبه را دارند اعضاي نقره اي ناميده 
  .مي شوند

اطالعات 
يا  5ردة 

 )5-ر(

شوند اعضاي اعضايي كه به دريافت اين رتبه نايل مي 
تقديم اين  ارزيابي و براي. رتبة طاليي ناميده مي شوند

 خاصي رتبه معيارهاي دقيق و فرمول هاي محاسباتي
در بازه هاي  4اعضاي رتبة . طراحي شده شده است

زماني خاصي ارزيابي مي شوند و بر اساس نمرات و معدل 
ارتقا پيدا  5كسب شده و احراز حداقل هاي الزم به رتبة 

دائم ديده باني  5عملكرد اعضاي رتبة . نمايند مي
مي شود و اين ارزيابي ها به طور مستمر و ) مونيتور(

سالي يك بار تكرار مي شود تا از استمرار انطباق  كمينه

اعضاي رتبة 
، شاخص 5

مستمر، يا 
-ر(طاليي؛ 

5( 



 .عضو با مباني تعريف شده اطمينان حاصل گردد

متغيرهاي  به يثيرگذار بر ارزيابيِ اين اعضا متكمباني تا
  :زير مي باشد

تعداد ) 2(تعداد سال هاي حضوِر فعال در هم افزا ) 1(
تعداد شكايت هاي ) 3(شكايت هاي به صلح منجر شده 

  بالتكليف

حكم محكوميت در دادگاه به خاطر كيفيت خدمات ) 4( 
بر مبناي شواهد يا (عرضه شده به اعضاي هم افزا 

  ) مستندات

ا شكايت مبتني بر دروغ يا گزارش دروغين در هم افز) 5(
شركت يا كلك زدن در ارائة اطالعات /نسبت به يك عضو

هم افزا و در قضاوت در اين موارد به وسيلة (يا مستندات 
   .)حد ظرفيت آن و با نهايت وسواس انجام مي گردد

  امتياز عضو بر اساس بازخورد اعضا ) 6(

كاربرهاي غير عضو و  امتياز عضو بر مبناي بازخورد) 7(
  ) 2-و ر 1-ر(اعضاي عادي 

كه  5- يا ر 4-تعداد اعضاي معرفي شده توسط عضو ر) 8(
  در زمان ارزيابي فعالند 

يا  4-معدل امتياز ارزيابِي اعضايي كه توسط عضو ر) 9(
  .معرفي شده اند 5-ر

 

  

  

  

  



 پيشكش -نرخ خدمات 

  نرخ خدمات

در مورد شركت  .و اعضايي كه در هم افزا به كسب و كار مشغول نيستند رايگان خواهد بود) عموم(كاربرهاي مهمان  براي هم افزا هميشه
ها يا اشخاصي كه از هم افزا براي كسب و كار خود استفاده مي نمايند، تقاضاي ما اين است كه در مقابل خدماتي كه از هم افزا مي گيرند 

 رداختپبه تشخيص و قضاوت خود مبلغي را كه منصفانه مي دانند و از عهده اش بر مي آيند به هم افزا و بسته به درآمد حاصل از آن، 
در اين راستا، ما هزينه خدمات ارائه شده  .است ، و وفاي به عهدحسن نيت شار از اعتماد،سرآرزوي ما كمك به ساختن جامعه اي . نمايند

  .را در حدي كه براي بقاي شبكه الزم است اعالم كرده و تصميم به پرداخت را به اعضا وا مي گذاريم

 
 )دسترسي محدود(ه براي كاربرهاي مهمان يا عموم استفاد رايگان

و پست گذاري در بخش  براي اعضاي عاديساالنه عضويت  رايگان
 )همه اعضا غير از شركت هابراي (ازمنديها ني

 عضويت ساالنه براي شركت ها مي دانيدمبلغي كه منصفانه هر از صفر تا 

 )براي شركت ها(پست در بخش نيازمنديها  مي دانيدمبلغي كه منصفانه هر از صفر تا 
 آگهي كنيد لقتاينجا را 

  :نكات مهم

 و عطف به ماسبق نمي شود تغيير نرخ ها اگر الزم باشد تنها از ابتداي ماه ژانويه يا جوالي  اعمال مي شود. 

 شركت به حساب مي آيند و نيز سازمان ها و نهادهاي انتفاعي اشخاصي كه با استفاده از هم افزا به كسب و كار مشغولند. 

 

 پيشكش
 *ترغيب انسان ها به بروز رفتاري قدرشناسانه تراز آنجايي كه انگيزة اول از تشكيل شبكة هم افزا تقويت ارزشهايي چون صلح، آشتي، و 

، بنابراين بخش درآمدزايي آن هم در همان راستا و در جهت تقويت ده استبوهمه موجودات از جمله انسان ها به محيط زيست خود و 

با وجودي كه ما اطمينان داريم كه اين ابتكار پرداخت هزينه به اختيار اعضا، عاقبت كار خواهد كرد، . طراحي شده استهمان ارزش ها 

تا االن تمام هزينه هاي سرمايه گذاري و بهره برداري . لكن آنقدر واقع بين هم هستيم كه بدانيم اين مهم خيلي هم زود بدست نمي آيد

 اين است كه مبلغ قابلهمانطور كه در باال ذكر شد، سياست ما در هم افزا . كانادا جذب شده استشبكه توسط شركت شار نوآوري 

بنابراين، شركت ها يا اعضاي فروشنده مي  .منوط گرددوضع مادي شان  وخود شركت ها و اعضا تصميم پرداخت بابت اشتراك ماهيانه به 

تا كنون، ميزان مبالغ دريافتي كفاف . لياقت شبكة هم افزا مي دانند پرداخت كنندتوانند به اختيار خود مبلغي بين صفر تا هر آنچه كه 

  .ول هم افزا، تا رسيدن به خودكفايي، وجود داردماز طرف ياران مت )Gift(كش شپيبه دريافت  نياز نيازهاي اداري و عملياتي را نداده و



و هزينه ها برابر شوند، هم افزا دريافت پيشكش را متوقف كرده يا مبالغ اضافي را در اختيار بنيادهاي خيريه يا  درآمدهازماني كه مجموع 

پيشكش ها هزينه شده اند در دسترس سازمان هاي دولتي مربوطه  سوابق جاهايي كه .سازمان هاي اجتماعي غيرانتفاعي قرار خواهد داد

  .خواهد بود و به پيشكش دهندگان نيز در صورت درخواست گزارش خواهد شد

از استقالل  به توان الزم برسد، ش، تا آن هنگام كهمسير حركت هم افزا به سمت اهداف تعيين شده ا دربنابراين، از شما تقاضا مي كنيم 

  .كنيد كشپيشمبلغي را  ينجاا مورد نظر ما را دوست داريد در ياگر شما هم ارزش هاي .حمايت كنيد آن "اعتماد"و سياست 

 .)قدرشناخته شده در ترجمه ساستينبلِ انگليسي براي محيط زيست آمده است كه به استفادة بهينه و غيرمسرفانة منابع طبيعي معني مي دهد: (*نكتة 

  

 )MEMBERS( اعضا  

  فهرست اعضا

  .)اين متن در بخش انگليسي وبگاه وجود نداشته و تنها براي راهنمايي مراجعان پارسي زبان اضافه شده است

در هم افزا ثبت نام  يي را كه) شامل اشخاص و شركت ها يا سازمانها(در اين بخش شما مي توانيد فهرست كلية اعضا 
پذيرفته شده اند  5، يا 4، 3عضو تاييد شدة رتبة  يا يك 2عضو عادي رتبة  عنوانبه عبارتي دقيق تر به  يا ،نموده اند
مشخصات آن اعضا به است كه عني به اين م در اينجا "تاييد شده"اعضا شامل اشخاص و شركت ها بوده و . (را ببينيد

مراجعه  "رتبه ها تعريف"خواهشمند است به بخش ) .است صحه گذاري شده هم افزاشبكة توسط  طريقي مناسب
  .نموده و معني دقيق رتبه ها و اينكه چگونه هر يك ارزيابي مي شوند را بياموزيد

منظور از نمايش اين فهرست اين است كه كاربران و مشتريان در مورد فروشندگان كاال يا ارائه كنندگان از آنجايي كه 
هم  ،دگان مي توانند بيشتر اعتماد كنند كمك بگيرندخدمات بيشتر بدانند و از آن در اينكه به كداميك از آن فروشن

خواهشي به نكات ذكر شدة زير بسيار دقت نموده و مطمئن شويد كه ( دفقط به معرفي اين اعضا اقدام مي نماي افزا
  :مراجعه نماييد )above in this page RADESDEFINITION OF G( ينجاابراي دانستن جزئيات بيشتر به 

 )تنهاتوجه كنيد (تنها كه در پايگاه هم افزا ثبت نام نموده اند و ) 2-يا ر( 2، ثبتي، يا رتبة اعضاي عادي .1
ها كه ما فقط با "مهمان"يا  "عموم"يا همان  1تبة اعضاي ر( .ايشان تاييد شده است) ايميل( رايانامهصحت 

، جهت دسترسي ها و امكانات اعضايمان را به آنها نمي دهيمبيشتر عنوان كاربر از ايشان ياد مي كنيم و 
ستن به به اين دليل ايجاد شد تا امكان پيو 2اما گروه رتبة . )نمي آيندنيز در اين فهرست امنيت بيشتر اعضا، 



فهوم و طراحي هم افزا و د، به طوري كه اعضاي جديد فرصت داشته باشند كه با م
  .تة خود اقدام نمايند

براي رديابي داريم، به شما به جد توصيه 
همچنين به دليل اينكه . در مراودات ارتباطي و تجاريِ خود با ايشان نهايت احتياط را معمول داريد

راهي براي احراز هويت اين ها از طريق اطالعات موجود در شبكه، 
در مورد كاالها و خدمات رتبه هاي  گروه از اعضا وجود نداشته باشد، به اين گروه امكان نمره دادن يا گزارش

اطالعات  محرمانهاشخاص يا شركت هايي هستند كه داوطلبانه و به شكل علني يا 
در اختيار شبكه يا اعضا گذاشته اند و آن اطالعات توسط شبكه صحه 

اين بدين معني است كه شما به راحتي مي توانيد در مورد هويت، موقعيت فعلي، و 
يد و اينكه آنها قابل رديابي هستند زيرا شبكه 

ما اين گروه را اعضا يا رتبة بلورين مي ناميم زيرا رفتار و عملكرد 
با (آنها به قدري به مهارت ها و خروجي هاي كار خود اطمينان دارند كه 
مشخصات مهم كسب و كار خود، نشاني، و غيره را در اختيار شبكه يا اعضا قرار مي دهند، به 

طوري كه آن اطالعات خطر شكست و زياندهي را در معامالت شما كاهش داده و شانس موفقيت آنها را باالتر 
كه براي احراز هر رتبه ) ل اطالعاتيحداق

هر عضوي كه اطالعاتش توسط شبكه صحه گذاري شده 
قابل شناسايي .... بازارچه، و در در كنار نام كاربري اش در پروفايلش، 

توسط يك عضو فعلي هم افزا كه در زمان ثبت 
يا از طريق يك روش پيچيده تر كه  و )و معرف ناميده مي شود
شامل بررسيِ انواعي از مستندات  

  .ثبت نام نموده اند )مي باشد

به حكم منطق، ترجيح بر اين است كه به اعضاي صحه گذاري شده اي كه معرف هايشان خود داراي رتبه هاي باالتر 
آنها حاكي از اين است كه يد زيرا احراز آن رتبه ها توسط معرف ها 

سوابق مثبته اي در مطابقت با اهداف انساني و اخالقيِ شبكة هم افزا داشته و شانس اينكه در مصالحه در يك مشكل 
از معرف ها انتظار مي . معرفي شده توسط خود به شما كمك كنند بيشتر است

شكايت از عضو معرفي شده توسط ايشان، به خريدار در 
ة هم افزا به معرفي نداشته باشد، خود شبك

د، به طوري كه اعضاي جديد فرصت داشته باشند كه با مشبكه براي همه آسان گرد
تة خود اقدام نمايندچگونگي كاركرد آن آشنا گرديده وسپس براي احراز رتبة شايس

براي رديابي داريم، به شما به جد توصيه  رايانامهتنها يك  يماناز اعضا 2رتبة  از آنجايي كه ما از اين گروه
در مراودات ارتباطي و تجاريِ خود با ايشان نهايت احتياط را معمول داريد

ها از طريق اطالعات موجود در شبكه، تن ،ممكن است در عمل براي ما و شما
گروه از اعضا وجود نداشته باشد، به اين گروه امكان نمره دادن يا گزارش

. 
اشخاص يا شركت هايي هستند كه داوطلبانه و به شكل علني يا  3يا رتبة  3

در اختيار شبكه يا اعضا گذاشته اند و آن اطالعات توسط شبكه صحه  2بسيار بيشتري را نسبت به گروه رتبة 
اين بدين معني است كه شما به راحتي مي توانيد در مورد هويت، موقعيت فعلي، و . گذاري گرديده است

يد و اينكه آنها قابل رديابي هستند زيرا شبكه بدانعملكرد گذشتة آن اشخاص يا شركت ها به ميزان زيادي 
ما اين گروه را اعضا يا رتبة بلورين مي ناميم زيرا رفتار و عملكرد  .اطالعات دريافتي از آنها را حفظ مي نمايد

آنها به قدري به مهارت ها و خروجي هاي كار خود اطمينان دارند كه  .آنها در شبكه مانند بلور شفاف است
مشخصات مهم كسب و كار خود، نشاني، و غيره را در اختيار شبكه يا اعضا قرار مي دهند، به 

طوري كه آن اطالعات خطر شكست و زياندهي را در معامالت شما كاهش داده و شانس موفقيت آنها را باالتر 
حداق(مراجعه كنيد تا با اطالعات الزامي  ثبت نام ةرسشنام

هر عضوي كه اطالعاتش توسط شبكه صحه گذاري شده  .الزم است توسط متقاضيان ارائه شود آشنا شويد
در كنار نام كاربري اش در پروفايلش،                است با گذاشتن اين عالمت 

توسط يك عضو فعلي هم افزا كه در زمان ثبت با معرفي يا  ،هستند كه شركت هايياشخاص يا 
و معرف ناميده مي شود(نام متقاضي سوابقِ بد ثبت شده نداشته است 

 و(مي گيرد  را در بر متقاضيانصحه گذاريِ نام، تلفن، نشاني، و غيرة 
مي باشدكه پيش نياز پذيرش در رتبة مورد نظرشان دريافت شده از آنها 

به حكم منطق، ترجيح بر اين است كه به اعضاي صحه گذاري شده اي كه معرف هايشان خود داراي رتبه هاي باالتر 
يد زيرا احراز آن رتبه ها توسط معرف ها مي باشند بيشتر اعتماد كن

سوابق مثبته اي در مطابقت با اهداف انساني و اخالقيِ شبكة هم افزا داشته و شانس اينكه در مصالحه در يك مشكل 
معرفي شده توسط خود به شما كمك كنند بيشتر است يا دادخواست مرتبط با عضو فروشندة

شكايت از عضو معرفي شده توسط ايشان، به خريدار در بگومگو يا رود كه به اهداف شبكه اهميت داده و در موارد 
معرفي نداشته باشد، خود شبك 3-در مواردي كه يك عضو ر .مصالحه اي منصفانه بكوشند

شبكه براي همه آسان گرد
چگونگي كاركرد آن آشنا گرديده وسپس براي احراز رتبة شايس

از آنجايي كه ما از اين گروه
در مراودات ارتباطي و تجاريِ خود با ايشان نهايت احتياط را معمول داريد مي كنيم

ممكن است در عمل براي ما و شما
گروه از اعضا وجود نداشته باشد، به اين گروه امكان نمره دادن يا گزارش

باالتر نداده ايم
3اعضاي گروه   .2

بسيار بيشتري را نسبت به گروه رتبة 
گذاري گرديده است

عملكرد گذشتة آن اشخاص يا شركت ها به ميزان زيادي 
اطالعات دريافتي از آنها را حفظ مي نمايد

آنها در شبكه مانند بلور شفاف است
مشخصات مهم كسب و كار خود، نشاني، و غيره را در اختيار شبكه يا اعضا قرار مي دهند، به ) خوداختيار 

طوري كه آن اطالعات خطر شكست و زياندهي را در معامالت شما كاهش داده و شانس موفقيت آنها را باالتر 
رسشنامپبه . مي برد

الزم است توسط متقاضيان ارائه شود آشنا شويد
است با گذاشتن اين عالمت 

 .است
  

اشخاص يا  3_اعضاي ر
نام متقاضي سوابقِ بد ثبت شده نداشته است 

صحه گذاريِ نام، تلفن، نشاني، و غيرة 
دريافت شده از آنها 

 
به حكم منطق، ترجيح بر اين است كه به اعضاي صحه گذاري شده اي كه معرف هايشان خود داراي رتبه هاي باالتر 

مي باشند بيشتر اعتماد كن 4-و ر 3-يعني ر
سوابق مثبته اي در مطابقت با اهداف انساني و اخالقيِ شبكة هم افزا داشته و شانس اينكه در مصالحه در يك مشكل 

يا دادخواست مرتبط با عضو فروشندة
رود كه به اهداف شبكه اهميت داده و در موارد 

مصالحه اي منصفانه بكوشنددستيابي به 



مداركي كه براي كمك به صحه گذاري به هم افزا ارسال مي گردد به  .شما در دستيابي به توافق كمك خواهد كرد
مداد گرديده و به جز مواردي كه در سند حقوقي، حريم خصوصي، حكم يك مرجع قانوني، يا اجازه تمامي محرمانه قل

عموم، كاربرهاي ثبت نام نكرده،  .ر اختيار كسي قرار نمي گيردذكر شده است د نامه هاي گرفته شده از خود عضو
تمامي اعضاي . در فهرست اعضا حضور نداشته و به آنها اجازة ايجاد پروفايل داده نمي شود 1-كاربرهاي مهمان، يا ر

امتيازهاي داده  به هم افزا مجوز داده اند كه گزارش ها در مورد عملكرد ايشان، نمره ها و) 5-تا ر 3- ر( 5تا  3رتبة 
، و شكايت هاي مطرح شده عليه ايشان را در پايگاه و مستندات هم افزا در معرض ديد و عرضه همگاني به آنها شده

واضح است كه براي اطمينان از منطقي يا منصفانه بودن گزارش ها نيز تمهيدات مناسبي در نظر گرفته  .قرار دهد
كسي جز يك عضو ثبت شده توان ثبت گزارش را نداشته و عرضه كنندگان كاالها و خدمات مي توانند . شده است

 BUSINESSES CHALLENGE "عنوانِ -به زير(  قرار دهند شلچاگزارش هاي غيرمنطقي يا غيرمنصفانه را مورد 
A  REPORT OR COMPLAINT HEREپيوند شود.( 

را تامين نموده،  3ه اي اعضايي را در بر مي گيرد كه نيازمنديهاي رتبة ، شاخص، يا نقر)4-ر( 4رتبة   .3
شفافيت و قابليت اطمينان به آنها مورد ارزيابي مستمر شبكه و باالتر از حد نصاب بوده، و در ارائة خدماتشان 

 .نشان داده اندمنصف و قابل اطمينان عضوي به اعضاي هم افزا و جوامع پيراموني، خود را 
، شاخص مستمر، يا طاليي در برگيرندة اعضاي رتبة چهارمي است كه بر اساس نمرات و معدل )5- ر( 5رتبة  .4

اعضاي طاليي آنهايي هستند در  .در دوره هاي زماني خاصي ارزيابي مي شوند هايي كه به دست آورده اند
با استفاده از فرمول هايي دقيق امتيازهايي باالتر ارزيابي ذكر شده در باال، بر اساس معيارهايي تجربه شده و 

شته و حداكثر اين ارزيابي ها به طور مستمر ادامه دا. به دست مي آورند 5-از حد نصاب تعيين شده براي ر
 : مباني و متغيرهاي تاثيرگذار در اين ارزيابي ها به شرح زير مي باشد. هر سال يك بار تكرار مي گردند

a.  فعال عضو در هم افزاسال هاي حضور 
b. تعداد شكايت هايي كه به مصالحه انجاميده 
c. تعداد شكايت هاي حل نشده 
d.  به استناد (به خاطر كيفيت خدماتش به ديگر اعضاي هم افزا حكم محكوميت عضو در يك دادگاه

 )شواهد يا مدارك مثبته
e. قلب در ارائة اطالعات گزارش دروغ يا شكايت ناموجه در هم افزا در مورد يك عضو يا يك شركت يا ت

 .يا مستندات، كه بر اساس قضاوت، ظرفيت، و پي گيريِ هم افزا برايش مسجل مي گردد
f. امتياز عضو بر اساس بازخورد اعضاي ديگر 
g.  در صورت گرفتن )2-و ر 1- ر(كاربرهاي غيرعضو و اعضاي عادي امتياز عضو بر اساس بازخورد ،

 امكان امتيازدهي
h. معرفي شده و در زمان ارزيابي فعال هستند 5-يا ر 4-ضو رتعداد اعضايي كه توسط ع. 
i. معرفي شده اند 5-يا ر 4-كه توسط عضو ر اعضايي امتياز متوسط يا وضعيت اعتبار.  


