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 سیاست های مایکت در بررسی برنامه ها
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 تعاریف: 
افزاری بر بستر اندروید است. تمام حقوق دهندٔه خدمات، جهت عرضه محصوالت نرمئهیک نرم افزار ارا:مایکت

 .است myket.ir مایکت متعلق به شرکت هوشمند گستر هوتن پارس است. نشانی سایت مایکت

شامل هر شخص حقیقی یا حقوقی است که اقدام به توزیع محصوالت خود جهت استفادٔه  :دهندهتوسعه
 .استکاربران در مایکت کرده

 .دهنده استها و سایر محتوای دیجیتال که متعلق به توسعهافزارها،بازیعبارت است از نرم :محصول

فضایی است که به صورت آنالین امکان بارگذاری برنامه و سایر محتواهای همراه آن را  :دهندگانسعهپنل تو
نشانی .دهندگان استدهد. همچنین این فضا راه ارتباطی بین مایکت و توسعهدهنده قرار میدر اختیار توسعه

  است. developer.myket.irپنل توسعه دهندگان مایکت 

دهنده امکان دسترسی حسابی است که با اختصاص نام و رمز عبور به توسعه :دهندگانکاربری توسعه حساب
 .دهددهندگان را میبه پنل توسعه

نام بسته، نام   ،(Source Code) ، کدهای برنامه: تمام متعلقات برنامه شامل پایگاه داده محتوای برنامه ها
و دیگر موارد  برنامهو توضیحات برنامه، متن و عکس، صدا و فیلم، تبلیغات داخل برنامه، محصوالت درون

شود نیز بخشی از محتوا دهنده که برای کاربران نمایش داده میممکن است. همچنین اطالعات حساب توسعه
 آید. به شمار می

فهرست مصادیق  لیه قوانین و مقررات جمهوری اسالمی ایران از جملهنکته: تمامی محتوای برنامه باید با ک
مطابقت داشته باشد و مایکت انطباق با قوانین را قبل از انتشار برنامه به طور کامل مورد  محتوای مجرمانه

 بررسی قرار می دهد.

هستند تفاهم نامه مایکت را قبل از ارسال برنامه مورد مطالعه قراردهند. شما  توسعه دهندگان موظف نکته: 
ییراتی تغمایکت در هر زمانی ممکن است  از آنجایی کهرا ببینید. اینجا جهت کسب اطالعات بیشترمی توانید 

تفاهم نامه در پایگاه دانش مایکت بخش ای به به صورت دوره توسعه دهندگام موظف هستنددهد، نامه بدر تفاهم
ن فرض مایکت بر پذیرش ایشود و پیشد زیرا تغییر اعمال شده به عنوان یک تغییر مؤثر تلقی مینمراجعه نمای

 . دهنده استتغییر توسط توسعه

 

http://myket.ir/
https://developer.myket.ir/
http://internet.ir/crime_index.html
http://internet.ir/crime_index.html
https://myket.ir/kb/pages/myket-developer-content-publishing-agreement/
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 سیاست محتوایی  .1
 محتوای برنامه ها باید به صورت اختصاصی در تیم توسعه دهنده طراحی شده باشد . .1
برنامه ها نیز شرط حایز اهمیتی است . به عبارتی برنامه ها باید از رابط های   UXو   UIکیفیت  .2

 گرافیکی و حرفه ای در پیاده سازی صفحات و اجرای داخلی برنامه ها استفاده کرده باشند.
 ایدب باشد داشته وجود …در برنامه امکان مشارکت کاربر اعم از قرعه کشی، امتیازدهی و در صورتی که .3

 .شرایط آن کامال مشخص و شفاف بوده و در کمال صداقت به اطالع کاربر برسد و قوانین
های جدید و امکانات برنامه نیز مورد بررسی قرار برای نشر برنامه عالوه بر محتوا، رابط کاربری، ایده .4

گیرد و الزم است برنامه از گرافیک و کیفیت محتوایی قابل قبول برای انتشار در مایکت برخوردار یم
 .باشد

 محتوای برنامه نباید تکراری باشد و قبال در برنامه دیگری از شما منتشر شده باشد. .5
 الزم است امکان تبدیل زبان برنامه به فارسی نیز وجود داشته باشد. .6
باشند مورد تائید نخواهند بود و الزم است  یا همان نمایش سایت  webviewهایی که فقط برنامه .7

 برنامه کدنویسی شده باشد.

 و اجرایی امنیتیسیاست   .2
ایکت برنامه ها را از نظر سالمت بررسی می کند تا مطمئن شود به هر نحوی امکان آسیب رساندن م .1

ها و ها، تروجان، کرمبه دستگاه کاربر وجود ندارد. به طور مثال  با انواع برنامه های محافظ، ویروس
 بد افزارها را شناسایی می کند. 

امکان بازگردانی در صورت نیاز، برنامه ها باید  با توجه به اهمیت حضانت از اطالعات کاربران و .2
server side  باشند و از اطالعات برنامه در سرور سرویس خود نگهداری کنند. قابل توجه است

محافظت از اطالعات کاربران در سرویس های ابری معتبر و سرورهای با سرعت باال در موارد بررسی 
 مورد نظر قرار می گیرد.

ا به نام کاربری، پسوردها، آدرس ایمیل، دفتر تلفن، و یا هرگونه اطالعات شخصی چنانچه محصول شم .3
کند، شما موظف هستید که این امر را به کاربران اطالع کاربران دسترسی دارد و یا از آنها استفاده می

اشد ته بمایکت برنامه ها با دسترسی های مازاد که دلیل بر استفاده از انها در برنامه وجود نداش.دهید
 را تایید نمی کند.

هایی خارج از مایکت ارجاع دهند و یا اینکه لینک محصولی دهندگان نباید کاربران را به برنامهتوسعه .4
 .برنامه خود قرار دهند دیگر را درون
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 Forceبرنامه باید در تمامی مراحل در نصب و اجرا باید بدون اشکال بوده و با ایرادهایی مانند  .5
Close  های مختلف نیز تست شده باشنده نشود. برنامه ها حتما باید بر روی دستگاهمواج. 

های اندروید باید در توضیحات برنامه ها یا نسخهدر صورت ناسازگاری احتمالی آن با برخی دستگاه .6
 ذکر شود.

اد ییری ایجوجه نباید بدون اجازه کاربر، بر روی دستگاه )در خارج از محیط برنامه( تغها به هیچبرنامه .7
های مختلف اشاره نمود. ای دیگر و یا ایجاد آیکونتوان به نصب برنامهنمایند. از جمله این موارد می

)انجام چنین چیزی تنها با اطالع کامل و کسب اجازه از کاربر ممکن است. همچنین کاربر باید بتواند 
 به راحتی به حالت اولیه بازگرداند.( تغییرات انجام شده را

واسته های ناخنامه نباید از شبکه و انتقال داده بدون اطالع کاربر استفاده نماید و او را متحمل هزینهبر .8
توانند بدون اطالع و تایید کاربر، پیامک ارسال کنند و یا هایی که مینماید. به عنوان مثال برنامه

 .تماس برقرار کنند، مورد تائید نیستند
محصول درون برنامه تمام روند خرید برنامه و یا محصوالت درون در صورت پولی بودن یا فروش  .9

برنامه ای در آن طی می شود تا از صحت عملکرد برنامه در میسر فروش کلی برنامه یا محصوالت 
 درون آن اطمینان حاصل گردد تا کاربر خرید موفقی داشته باشد.

 حقوق مالکیت .3
مورد بررسی قرار می دهد. بنابراین بدون کسب اجازه از مایکت برنامه ها را از نظر حقوق کپی رایت  .1

 اشخاص حقیقی یا حقوقی امکان نشر برنامه با نام آنها وجود ندارد. 
مارک تجاری، رازهای تجاری،  (Patent) تمامی حقوق مالکیت فکری محصول شامل ثبت تجاری .2

ب غیر اینصورت نیاز به کس رایت، و دیگر حقوق مالکیتی باید متعلق به توسعه دهنده باشد درکپی
 .ها وجود دارداجازه از آن

و موجود در در گوگل پلی، تنها سازنده اصلی آن امکان ترجمه و انتشار آن  های خارجیبرنامه در مورد .3
تنها در صورتی امکان  .در مایکت را داشته و امکان انتشار این برنامه از سوی سایر افراد ممکن نیست

ایرانی با پرداخت درون برنامه ای یا حتی رایگان به نام فردی غیر از سازنده وجود  انتشار بازی های غیر
 مورد نیاز به مایکت ارائه شده باشد. ( License)دارد که مجوز رسمی 

ی که برخالف قانون کپی رایت باشند، اثرهای قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان طبق .4
 .امکان نشر در مایکت را ندارد

http://honari.farhang.gov.ir/fa/rules/rule8
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 کسب مجوز .۴
برنامه ها براساس محتوا و کاربردهای خود ممکن است نیازمند دریافت مجوزهای مختلفی باشند . مایکت به 

به خاص  هنگام بررسی برنامه صحت مجوزهای ارسالی را مورد بررسی قرار می دهد. برخی از مجوزها وابسته
. الزام به ارسال د نبودن محتوا متفاوت خواهند بود و به صورت عمومی برای تمامی برنامه ها شامل نمی شو

براساس صالحدید تیم بررسی برنامه مایکت به اطالع توسعه دهنده خواهد رسید.برخی از  مجوزهای خاص
 است: مجوزهای عمومی به شرح زیر

زا بوده و یا کاربردشان مرتبط با اطالعات حساسی از کاربر حساسیتها هایی که محتوای آنبرنامه .1
های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی باشند که با است نیازمند دریافت مجوز از سازمان رسانه

 .باشدیر میپذثبت نام و دریافت مجوز امکان login.saramad.ir مراجعه به سایت
هایی که مجوز نشر پخش زنده محتوای صدا و سیما را بنا به اعالم سازمان صدا و سیما تنها برنامه .2

 .داشته باشند امکان انتشار آنها در مایکت وجود دارد
بندی سنی از این قبیل باشد نیاز به دریافت رده آور وهای خشن، دلهرهدر صورتی که بازی دارای صحنه .3

 .می باشد ایهای رایانهبنیاد ملی بازی  از
سایت خود کاربر را به خرید محصول فیزیکی یا دیجیتال ترغیب می کنند و یا برنامه هایی که در وب .4

 ی نماد اعتماد الکترونیکی باشند.ماهیت آنها فروشگاهی است باید دارا

 سیاست های انتخاب برنامه خالق .۵
توسعه دهندگی برنامه باید حقوقی باشد و تمامی مدارک الزم را تکمیل کرده و حساب وی توسط پنل  .1

 مایکت تایید شده باشد.
را دارا باشد و یا حداقل یکبار در یکی از  معیارهای نمایش در فضاهای پربازدید مایکتبرنامه باید  .2

جایگاه های پربازدید مایکت به نمایش گذاشته شده باشد و یا طبق تشخیص تیم محتوای مایکت 
 شته باشد.امکان نمایش را دا

ها و محتوای جدید از معیارهای مهم است. در صورت وجود هرگونه روزرسانی مداوم و ایجاد ویژگیبه .3
 .خطا و نیاز به بروزرسانی الزم است در اسرع وقت نسبت به رفع مشکل اقدام شده باشد

د بود. امه خواهمایکت به برنقابل ذکر است که یکی از موارد تشخیص کیفیت برنامه ها امتیاز کاربران  .4
 دهنده باید به بازخوردهای کاربران اهمیت داده و در اسرع وقت به آنها پاسخ دهد. توسعهبنابراین 

های موضوعی است. بندیهای دسترسی کاربر به برنامه از طریق دستهترین راهطبق آمار، یکی از مهم .5
 .قرار گرفته باشد اپلیکیشن باید براساس عملکرد و موضوع در دسته بندی مناسب خود

http://login.saramad.ir/
https://www.ircg.ir/
https://myket.ir/kb/pages/promotion-standards/
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 در رسانه های ،الزم است توسعه دهندگان به هنگام ارجاع کاربر خود برای دانلود نسخه اندروید برنامه .6
مختلف مانند لینک دانلود یا معرفی اپلیکیشن در وب سایت ، تبلیغات دیجیتال و غیره جهت تسهیل 

 لینک دانلود از مایکت را نیز درج کرده باشد. ،دسترسی کاربران مایکت به اپلیکیشن
اوت شوند، متفسازها( تولید میافزارهای اتوماتیک )برنامههایی که توسط نرممایکت در پذیرش برنامه .7

نماید و این برنامه ها نمی توانند در زمره برنامه های باکیفیت های معمولی اعمال نظر میاز برنامه
 درنظر گرفته شوند.

ها(، ویدئوی باکیفیت و توضیحات کامل و دقیق در شاتنام مناسب، آیکون، تصاویر)اسکرین انتخاب .8
باره می توانید به بخش صفحه برنامه بسیار با اهمیت است. برای دریافت جزئیات بیشتر در این

 .در پایگاه دانش مایکت مراجعه نمایید انتخاب اسکرین شات ،انتخاب آیکون راهنمای
برنامه ها باید امکان استفاده از خدمات مورد ارائه در برنامه را در سایر پلتفرم های خارج از برنامه  .9

 امل های دیگر فراهم کرده باشند.مانند وب سایت یا نسخه سیستم ع
 

 

https://myket.ir/kb/pages/choose-icon-for-your-app/
https://myket.ir/kb/pages/choose-screenshots-for-your-app/

