پیوست0
دستورالعمل حمایت از آموزشهای بازرگانی و صادرات
(موضوع بند  2ماده  4آییننامه حمایت از شرکتهای دانشبنیان و خالق در حوزه صادرات)
مقدمه:
حوزههای مختلف است .در
یترین نیاز یک سازمان و یا یک فعال اقتصادی در  
آموزش به عنوان پایها 
شنیازهای مهم در توسعه توانمندی
حوزههای بازرگانی و صادرات نیز آموزش از مباحث اصلی و یکی از پی 

نالمللاست.آگاهیازمسیرهایورودبهبازارهای
یکشرکتدرجهتصادراتیشدنوفعالیتاقتصادیبی 
نالملل ،نقل و انتقاالت مالی و آشنایی با ادبیات و ترمینولوژی
صادراتی ،مباحث مرتبط با حمل و نقل بی 
نالملل است.کریدورصادراتی با
نالملل نیاز اساسی در ارتباط با سایر تجار و فعالین اقتصادی بی 
تجارت بی 
دانشبنیان و
شرکتهای  

ژهای را در جهت تأمین نیاز آموزشی 
تهای وی 
درک این نیاز تالش ویژه و حمای 
دورههای
شرکتها درنظر گرفته است .در همین راستا ،برخی از  

باالخص مدیران و مدیران بازرگانی این 
سازمانهای آموزشی معتبر بصورت بالعوض مورد حمایت قرار

عمومی و در حال ارایه از طریق مؤسسات و 
شرکتهایتحتحمایتقابل

دورههایتخصصیبنابهتشخیصمجریخدماتویااعالمنیاز
گرفتهوسایر 
تهای تخصیص یافته به
تها و همچنین میزان حمای 
ننامه فرآیند ارایه این حمای 
ارایه است .در این آیی 
دانشبنیانبهتفصیلبیانشدهاست.
شرکتهایدارایتاییدیه 

بستههایآموزشبازرگانیبه

ماده  -1خدمات مشمول حمایت
دورههایآموزشیمرتبطباصادراتکهدرمؤسساتومراکزآموزشیموردتأییدکارگزارخدماتیا
 - 1- 1
برگزارمیگردند،ازجملهدورههایذیل،مشمولحمایتخواهدبود:

مرکزتعامالت
 .1- 1- 1بازرگانیوصادراتوواردات؛
نالملل؛
 .0- 1- 1بازاریابیبی 
نالملل؛
 .3- 1- 1نقلوانتقاالتمالیبی 
نالملل؛
 .4- 1- 1قراردادهایبی 
 .1- 1- 1استانداردهاومجوزهایبینالمللی؛
 .6- 1- 1حضورموثردررویدادهایبینالمللی؛
ماده  -2دامنه شمول:
وشرکتهایخالقکهکارگزارصادراتیهمکاربامرکزنباشند

هاوموسساتدانشبنیان


شرکت
-1-0کلیه
وسایرشرکتهایمعرفیشدهازسویمرکز
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ماده  -3میزان حمایت
هادردورههایذکرشدهدرماده1بهشرحزیراست:


جهتحضورشرکت
درصدحمایتکریدورصادراتی
موضوع مورد حمایت

درصد حمایت

سقف حمایت ساالنه

دورههایموردتاییدکریدورصادراتی


12درصد

122میلیونریال

دورههایآموزشزبانهایخارجیموردتأییدکریدورصادراتی


12درصد

112میلیونریال


یتوانندباپرداخت%122هزینهدردورهآموزشیحضورپیداکنند.
سایرشرکتهام 

تبصره -1
دورههای آموزشی که توسط مدرس خارجی در داخل کشور برگزار میگردد ،در
تبصره  -2حمایت از  
کهسقففوقآنراپوششنمیدهد،چنانچهمورد تایید مرکز تعامالت قرار گیرد بیشتر ازسقف

صورتی 
فوققابلحمایتمیباشد .بدیهی است شرکت بایستی قبل از حضور در دوره نسبت به ارسال مستندات

دورهواستعالمتاییددورهازمجریخدماتاقدامنماید.
ماده  -4شرایط اعطای حمایت
مبلغ حمایتی پس از گذراندن دوره و دریافت گواهینامه موفقیت در دوره مورد نظر به همراه مدارک و
یگردد.
مستنداتمالیمربوطهبهمتقاضیپرداختم 
ها،مؤسساتومراکزآموزشیمیتوانندجهتبرگزاریدورهآموزشیموردتاییدمجری


شرکت
تبصره  -3
خدماتیامرکزتعامالت،مبلغحمایتیمربوطبهمتقاضیراباارایهمدارکومستنداتمالیمربوطبهپیش
نامشرکتهادردورهآموزشیبصورتتجمعی،دریافتنمایند.


پرداختثبت
تبصره  -4در صورت عدم موفقیت در گذراندن دوره و عدم دریافت گواهینامه شرکت در دوره آموزشی
موردنظر،هیچگونهحمایتیازشرکتصورتنخواهدپذیرفت.
ماده  -5گردش کار
یشود.
-1-1خدماتآموزشیبهصورتحضوری،تلفنیویااینترنتیوبراساسدرخواستمتقاضیارائهم 
 -0-1متقاضی باید درخواستخودرا بهصورت اینترنتی دریکیازسامانههایبرخط ارسالنمایدودر
زمانتعیینشدهازخدماتاستفادهوفرمرضایتمندیازخدماتدریافتیراتکمیلنماید
ییهای الزم جهت دریافت
 -3-1کریدور صادراتی پس از تایید دوره و میزان حمایت از متقاضی ،راهنما 
ینماید .مدارک و مستندات الزم برای دریافت حمایت از کریدورصادراتی به شرح زیر
حمایت را اعالم م 
است:
 نامهمعرفیفردیاافرادشرکتکنندهدردورهومشخصاتوزماندوره؛
یگردد؛
 فاکتورهزینهپرداختشدهکهتوسطموسسهبرگزارکنندهبنامشرکتکنندهصادرم 
9

 کپیفیشبانکیواریزیمبلغپرداخت؛
 کپیگواهینامهموفقیتدردوره؛
ننامه
تهای آموزشی این آیی 
یکهکهفردمعرفی شده از طرف شرکتبرای استفاده از حمای 
-1-1در صورت 
ینامه از طرف
جزء افراد اصلی شرکت (نظیر هیأت مدیرهو یا مدیرعامل)نباشد ،الزم است ضمن ارایهمعرف 
شرکت،کپیلیستبیمهآنشرکتجهتتاییدبهمجریخدماتارسالشود.
ماده -6ایندستورالعملدریکمقدمه6،مادهو4تبصرهدرتاریخ22/1/1بهتاییدرئیسمرکزتعامالت
یباشد.
بینالمللیعلموفناوریرسیدوازهمانتاریخقابلاجرام 
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