پیوست 3
دستورالعمل حمایت از طراحی و ایجاد وبسایت شرکتها
(موضوع بند  3ماده  3آییننامه حمایت از شرکتهای دانشبنیان در حوزه صادرات)
مقدمه:
فضای کسب و کار در دنیای امروز دستخوش تغییرات بسیاری در حوزه ارتباطات بوده است .عصر اطالعات و افزايش
دسترسی عمومی به جريان اطالعات از طريق اينترنت باعث شده است که تمامی قواعد و سازوکارهای کالسیک و
متداول توسعه کسب و کار و بازاريابی هم دچار تغییر شود .تولیدکنندگان امروزه با استفاده از ابزارهای مختلف
ارتباطی نظیر موتورهای جستجوی تجاری و وبسايتهای اينترنتی اقدام به بازاريابی و فروش محصوالت خود در
بازارهای بینالمللی مینمايند.
داشتن يک وب سايت مدون ،جامع و حرفهای يکی از پیشنیازهای ورود شرکتها به فضای بینالمللی است به همین
منظور و در راستای حمايت معاونت از ورود محصوالتِ شرکتهای دانشبنیان به بازارهای صادراتی جديد ،بخشی از
هزينههای ايجاد و راهاندازی وب سايت پرداخت میشود.
ماده  -1خدمات مورد حمایت

 -1-1ثبت دامنه و میزبانی؛
 -2-1طراحی سايت به چند زبان؛
ماده  -2میزان حمایت

 .1-2درصد حمايت معاونت از هزينههای اخذ خدمات موضوع ماده يک به شرح زير میباشد:
-

 11درصد هزينه ثبت دامنه و هاست خارج کشور تا سقف  901110111ريال؛

-

 111درصد هزينه ثبت دامنه و هاست داخل کشور تا سقف  901110111ريال؛

-

 11درصد هزينه طراحی سايت دو زبانه تا سقف  1101110111ريال؛

-

 11درصد هزينه طراحی سايت  1زبانه و بیشتر تا سقف  1101110111ريال؛

تبصره  -1به سايتهای تک زبانه فارسی ،حمايتی تعلق نمیگیرد.
ماده  -3شرایط اعطای حمایت

 -1-1برای سرويسهای مورد استفاده در تمامی موارد فوق میبايست از سیستمعاملها و نرم افزارهای Open
( Sourceهمانند  Joomla ،WordPress ،PHP ،MySQL ،Linuxو نظاير آن) استفاده شود.
 -2-1متقاضی مختار است که برای استفاده از خدمات فوق از کارگزاران خارج از کريدور نیز استفاده نمايد .در اين
حالت حمايت معاونت از شرکت منوط به ارزيابی و تائید کريدور میباشد.
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 -1-1الزامات و نحوه بررسی و ارزيابی سايت شرکت ها براساس سند «استانداردها و الزامات فنی درگاهها» که از
سوی سازمان فناوری اطالعات منتشر شده میباشد که از طريق آدرس زير قابل دريافت است:
http://www.opensourceiran.ir/web/guest/legislation
کارشناسان و مشاوران کريدور ،ظاهر سايت را نسبت به نوع محصول و گروه مخاطبان ارزيابی کرده و پیشنهادهای
الزم جهت بهبود آن را در اختیار متقاضی قرار میدهند.
ماده  -4گردش کار

 -1-0حمايت معاونت بر اساس درخواست مکتوب متقاضی با ضمیمه نمودن استاد مثبته شامل فاکتور رسمی يا
قرارداد خدمات دريافتی پس از تائید کريدور به متقاضی پرداخت خواهد شد.
تبصره  -2در صورتی که متقاضی از خدمات کارگزاران خارج از کريدور بهره ببرد ،پس از تايید کیفی خدمات ارائه
شده توسط کريدور ،ارسال اسناد هويتی کارگزار به همراه اسناد مثبته جهت دريافت حمايت الزامی است.
ماده  -5اين دستورالعمل در يک مقدمه و  9ماده و  2تبصره ،در تاريخ  40/10/11به تايید معاون امور بینالملل و
تبادل فناوری معاونت علمی و فناوری رسید و از همان تاريخ قابل اجرا میباشد.
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