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آييننامه حمايت از طراحی و پشتيبانی وبسايت
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شماره ویرایش 10 :
تـاریخ ویرایش 49/80/80 :

 -1هدف:

فضای کسب و کار در دنيای امروز به شدت تغيير يافته است ،آغاز عصر اطالعات و افزايش دسترسی عمومی
به جريان اطالعات باعث شده است که تمامی قواعد و ساز و کارهای کالسيک و متداول توسعه کسب و کار و
بازاريابی هم دچار تغيير شود .اين مهم باعث شده است که تمام شرکتها و بنگاهها فارغ از نوع محصول و يا
خدمتی که عرضه میکنند ،در برنامههای بازاريابی و معرفی محصوالت خود بازنگری اساسی داشته باشند .يکی
از مهمترين ابزارهايی که در اين ميان به شرکتها کمک میکند تا همسو و همگام با اين جريان اطالعات گام
برداشته و دسترسی مناسبی به گروههای مشتريان هدف خود داشته باشند ايجاد سايت و آماده سازی
زيرساختهای نرمافزاری و سختافزاری مرتبط با آن است .موسسه خدمات توسعه فناوری تا بازار با علم به اين
موضوع تالش میکند تا با ارائه خدمات متناسب با فضای کسب و کار شرکتهای دارای تاييديه نانومقياس و
دانش بنيان ،بستر مناسبی برای بازاريابی محصوالت و توسعه کسب و کار آنها فراهم نمايد.
 -2دامنه كاربرد:
 -0-2شرکتهای فعال در حوزه فناوری نانو و دارای تاييديه نانومقياس

 -3تعاريف:

 -0-3موسسه
موسسه خدمات توسعه فناوری تا بازار (کريدور) با هدف کاهش زمان تجاری سازی و افزايش نرخ موفقيت
شرکتهای فعال در حوزه فناوری نانو و دانش بنيان که در اين آييننامه موسسه ناميده میشود ،شکل گرفته
است .موسسه با شناسايی و ارزيابی خدمات توسعه فناوری و تشخيص نيازهای تجاری سازی ،امکان برآورده
شدن آنها را تسهيل نموده و طی تفاهم با سازمانها و نهادهای حامی توسعه علم و فناوری در قالب آييننامهها
و دستورالعملهای مشخص و مصوب از شرکتهای مذکور در تمامی زمينههای مربوط به خدمات توسعه
فناوری حمايت میکند.
 -2-3شرکت
شرکتهای ثبت شده که دارای تاييديه نانومقياس میباشند و متقاضی استفاده از خدمات اين آييننامه
هستند.
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 -4مفاد آيیننامه:
 -1-4نحوه حمايت از طراحی وبسايت

موسسه پس از تکميل طراحی و بارگذاری وبسايت شرکتها توسط کارگزاران مرتبط ،اقدام به ارزيابی نتيجه
کار مینمايد .سقف و درصد حمايت از طراحی وبسايت شرکتها براساس نمره ارزيابی طبق جدول زير تعريف
میشود.

ردیف

0

2

9

موضوع مورد حمایت

میزان حمایت موسسه

سقف حمایت (ریال)

ثبت دامنه

 08درصد

0،888،888

میزبانی

 08درصد

0،888،888

طراحی سایت

 08درصد

28،888،888

پشتیبانی فنی

 08درصد

0،888،888

ثبت دامنه

 50درصد

0،888،888

میزبانی

 50درصد

0،888،888

طراحی سایت

 50درصد

00،888،888

پشتیبانی فنی

 50درصد

9،888،888

ثبت دامنه

 08درصد

0،888،888

میزبانی

 08درصد

0،888،888

طراحی سایت

 08درصد

08،888،888

پشتیبانی فنی

 08درصد

9،888،888

نمره ارزیابی از 01

0-08

5-0

9-5

تبصره  :0در صورتيکه نمره ارزيابی وبسايتی کمتر از  9باشد ،هيچ گونه سههم حمهايتی در ايهن زمينهه بهه
شرکت متقاضی تعلق نخواهد گرفت.
تبصره  :2هر شرکت میتواند حداکثر  0مرتبه از حمايتهای فوق استفاده کند.
تبصره  :3موسسه از ثبت حداکثر  9دامنه مرتبط با کسب و کار شرکت متقاضی حمايت میکند.
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 -2-4شرايط اعطای حمايت

 -0-9برای سرويسهای مورد استفاده در تمامی موارد فوق میبايست از سيستمعاملها و نرم افزارهای Open
( Sourceهمانند  Joomla ،WordPress ،PHP ،MySQL ،Linuxو نظاير آن) استفاده شود.
 -2-9متقاضی مختار است که برای استفاده از خدمات فوق از کارگزاران خارج از کريدور نيز استفاده نمايد .در
هر حالت حمايت موسسه از شرکت منوط به ارزيابی و تائيد کارشناسان کريدور میباشد.
الزامات و نحوه بررسی سايت شرکتها براساس شاخصهای ارزيابی وبسايتهای موسسه میباشد که در
پيوست اين آييننامه درج گرديده است.

آييننامه حمايت از طراحی و پشتيبانی وبسايت

شماره سند:
شماره ویرایش 10 :
تـاریخ ویرایش 49/80/80 :

پيوست 0
ارزيابی وبسايت شرکتها در سه حوزه اقتصادی ،فنی و بصری انجام ميشود .جدول شاخصهای امتيازدهی
در سه حوزه نامبرده در ذيل مشاهده میگردد.
جدول :0ارزيابی حوزه اقتصادی وبسايتها

شاخصها

معیار امتیازدهی

دسترسی

منو اصلی -منوی اصلی وبسايت (کمتر از 5تب) -نقشه وبسايت -لينک برای محصوالت ،اخبار و خدمات ويژه

به روز بودن
اطالعات تماس
محصوالت و خدمات

جابجايی بين صفحات

هويت وبسايت

وجود بخش اخبار و اطالعات روز -وجود حداقل سه خبر با تاريخ حداکثر يک ماه -استمرار در خبررسانی -مقاله با
محتوای چند رسانه ای به روز -گزارش از رويدادهای برگزار شده
دسترسی ساده به اطالعات تماس -اطالعات تماس کامل -نقشه -در اختيار داشتن ايميل سازمانی
وجود بخش محصوالت و خدمات و دسته بندی اين بخش -قابليت جستجو -دسته بندی به همراه جستجو و نظر
کاربران
وجود منو وبسايت در تمامی صفحات -لينک صفحه اصلی در تمامی صفحات -لينک اشاره به باالی صفحه در انتهای
صفحات -نقشه وبسايت
بهره گيری از لوگوی شرکت ،رنگ و طرح سازمانی -شرکتهای همکار -لينک به وبسايت محصوالت نانو
( )nanoproduct.irو ستاد نانو و کريدور -مشتريان و نمونه کارها -درباره ما (اهداف ،چشم انداز و ماموريت)

تعامل مخاطبين

بخش تماس با ما -امکان ثبت اطالعات مخاطب در سايت -امکان ثبت نظر -وجود تاالر گفتگو

امکان جستجو

امکان جستجو در سايت -امکان جستجو در بخشهايی مختلف -قرارگيری باکس جستجو در محل مناسب

دسته بندی محتوا

اطالعات کاربردی -اخبار روز حوزه -اطالعات علمی

نگارش متون

اين امتياز توسط کارشناسان ادبيات و رسانه داده می شود

قابل چاپ بودن

امکان چاپ صفحات محصوالت و خدمات -امکان چاپ اخبار و مقاالت -امکان چاپ اطالعات تماس

چند زبانی

زبان فارسی -زبان دوم -زبان سوم
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جدول :2ارزيابی حوزه بصری وبسايتها

شاخصها

صفحات مورد ارزيابی

تعادل
تناسب
چشم انداز
تاکيد

صفحه اصلی

حرکت
الگوها
تکرار
نواخت
تنوع
هماهنگی
يکدستی

محصوالت
اخبار
تماس با ما
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جدول :9ارزيابی حوزه فنی وبسايتها

شاخصها

معیار امتیازدهی

تطابق با استانداردها و توصيه ها

استانداردهای  – W3Cتوصيههای  -usability.govاستانداردهای داخلی

فناوری و محل host

استفاده از  hostداخلی

مرورگری و هدايت

ساختار منو -نقشه سايت -امکان جستجو -مشخص بودن محل کاربر در سايت

قابليت دسترسی

SEO

چند زبانی -پشتيبانی از مرورگرهای مختلف -Responsiveness -پشتيبانی از  -RSSثبت دامنههای
مشابه
متن برای عکس -ثبت در موتورهای جستجو -Header Tags -امکان جستجو برای محتوی پويا-
Meta Tags

