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 ها شرکت تیسا وب جادیو ا یاز طراح تیدستورالعمل حما

 (صادرات حوزه در انیبن دانش یها از شرکت تیحما نامه نییآ 3ماده  3)موضوع بند 
 

 :مقدمه

 شيدر حوزه ارتباطات بوده است. عصر اطالعات و افزا یاریبس راتییامروز دستخوش تغ یایکسب و کار در دن یفضا

و  کیکالس یقواعد و سازوکارها یباعث شده است که تمام نترنتيا قياطالعات از طر انيبه جر یعموم یدسترس

مختلف  یه از ابزارهاامروزه با استفاد دکنندگانیتولشود.  رییهم دچار تغ یابيمتداول توسعه کسب و کار و بازار

و فروش محصوالت خود در  یابياقدام به بازار ینترنتيا یها تيو وبسا یتجار یجستجو یموتورها رینظ یارتباط

 . ندينما یم یالملل نیب یبازارها

 نیهم به است یالملل نیب یفضا به ها شرکت ورود یازهاین شیپ از یکي یا حرفه و جامع مدون، تيسا وب کي داشتن

 از یبخش د،يجد یصادرات یبازارها به انیبندانش یهاشرکت محصوالتِ ورود از معاونت تيحما یراستا در و منظور

 .شود یم پرداخت تيسا وب یانداز راه و جاديا یها نهيهز

 

 تیحما مورد خدمات -1 ماده

 ؛یزبانیم و دامنه ثبت -1-1

 ؛زبان چندبه  تيسا یطراح -1-2

 

 تیحما زانیم -2 ماده

 :باشد یم ريبه شرح ز کي ماده موضوعخدمات  اخذ یها نهيهز از معاونت تيحما درصد .2-1

 ال؛ير 901110111تا سقف  کشور خارج هاستثبت دامنه و  نهيدرصد هز 11 -

 ال؛ير 901110111 سقف تا کشور داخل هاست و دامنه ثبت نهيهز درصد 111 -

 ال؛ير 1101110111 سقف تازبانه  دو تيسا یطراح نهيدرصد هز 11 -

 ال؛ير 1101110111 سقف تا شتریب و زبانه 1 تيسا یطراح نهيهز درصد 11 -

 .ردیگ ینم تعلق یتيحما ،یفارس زبانه تک یها تيسا به -1 تبصره

 

 تیحما یاعطا طیشرا -3 ماده

 Open یو نرم افزارها ها عامل ستمیاز س ستيبا یموارد فوق م یمورد استفاده در تمام یها سيسرو یبرا -1-1

Source  همانند(Linux، MySQL، PHP، WordPress، Joomla استفاده شود. ريو نظا )آن 

 ني. در ادياستفاده نما زین دورياستفاده از خدمات فوق از کارگزاران خارج از کر یبرا که استمختار  یمتقاض -1-2

 . باشد یم دوريکر دیتائ و یابيارزشرکت منوط به  از معاونت تيحالت حما
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که از « ها درگاه یاستانداردها و الزامات فن»شرکت ها براساس سند  تيسا یابيو ارز یو نحوه بررس الزامات -1-1

 است: افتيقابل در ريآدرس ز قياز طر که باشد یاطالعات منتشر شده م یسازمان فناور یسو

http://www.opensourceiran.ir/web/guest/legislation 

 یشنهادهایکرده و پ یابيرا نسبت به نوع محصول و گروه مخاطبان ارز تيظاهر سا ،دوريو مشاوران کر کارشناسان

 .دهندیم قرار یمتقاض اریالزم جهت بهبود آن را در اخت

 

 کار گردش -4 ماده

 اي یرسمنمودن استاد مثبته شامل فاکتور  مهیبا ضم یمعاونت بر اساس درخواست مکتوب متقاض تيحما -0-1

 . شد خواهد پرداخت یمتقاض به دوريکر دیاز تائ پس یافتيدر خدماتقرارداد 

خدمات ارائه  یفیک ديیتااز  پس ،ببرد بهره دورياز خدمات کارگزاران خارج از کر یمتقاض که یصورت در -2 تبصره

 است. یالزام تيحما افتيجهت در مثبته اسناد همراه به کارگزار یتيهو اسناد ارسال  دور،يکر توسطشده 

 

الملل و  معاون امور بینبه تايید  11/10/40در تاريخ تبصره،  2ماده و  9در يک مقدمه و  دستورالعملاين  -5 ماده

 باشد. معاونت علمی و فناوری رسید و از همان تاريخ قابل اجرا می تبادل فناوری
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