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ایت هاي دانش بنیان و حمو ارزیابی نحوه ثبت نام مراحل، آشنایی با 

شرکت هاي دانش بنیانقانونی از 

بسم اهللا الرحمن الرحیم

علی طباخ شعبانی -مجید حقیقی 

)منش(شرکت مشاوران نیک پندار شریف 

بنیانارزیابی دانش کارگزار منطقه اي و تخصصی 

1395دي 

 این گیریم،ب جدّي را دانش بنیان اقتصاد مسئله ي باید ما
  .بگیریم جدّي واقعاً را دانش بنیان شرکتهاي

بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضاي هیأت دولت

1395/6/3
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فهرست مطالب

معرفی قانون حمایت از شرکتهاي دانش بنیان •
  تاریخچه، قانون، ساختار اجرا

درخواست براي استفاده از حمایت هاي قانون•
 ثبت نام، معیارهاي ارزیابی، کارگزاران ارزیابیروش ارزیابی، فرآیند

گستره حمایت از شرکتهاي دانش بنیان•
 لی هاي ذیل قانون دانش بنیان، سایر حمایت ها، شرایط و توضیحات کحمایت

یکهر 
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نیانمعرفی قانون حمایت از شرکتهاي دانش ب

)تاریخچه، قانون، ساختار اجرا(
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بنیاندانش  شرکتهاياز  حمایتقانون  تاریخچه

در  1386تهیه الیحه در سـال •
ت معاونت علمی و فناوري ریاس

جمهوري

تصـــویب نهـــایی در مجلـــس •
1389: شوراي اسالمی

ــی • ــه اجرای ــین نام ــویب آی تص
ــانون و اساســنامه صــندوق  ق

و  1390(نــوآوري و شــکوفایی 
1391(

5

جاري قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و ت
سازي نوآوري ها و اختراعات

اسـت ی شرکت یا مؤسسه خصوصی یا تعاونشرکتها و مؤسسات دانش بنیان  -1ماده 
و  که به منظور هم افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محـور، تحقـق اهـداف علمـی

ق و و تجـاري سـازي نتـایج تحقیـ) شامل گسترش و کاربرد اختراع و نـوآوري(اقتصادي 
 بـا ارزشو برتـر فناوري هاي حوزه در ) شامل طراحی و تولید کاال و خدمات(توسعه 

	.به ویژه در تولید نرم افزارهاي مربوط تشکیل میشود افزوده فراوان

ی کـه موسسـاتشرکتها و و نیز شرکتهاي دولتی، موسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی (
از مالکیـت آنهـا متعلـق بـه شـرکتهاي دولتـی و موسسـات و درصد ) 50(از پنجاه بیش 

)نیستندباشد، مشمول حمایتهاي این قانون عمومی غیردولتی نهادهاي 
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فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی

7

جاري قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و ت
ادامه -سازي نوآوري ها و اختراعات 

ان حمایتها و تسهیالت قابل اعطـاء بـه شـرکتها و مؤسسـات دانـش بنیـ -3ماده 
:  موضوع این قانون عبارتند از

و  سـود بازرگـانی، حقوق گمرکی، عوارض، پرداخت مالیاتمعافیت از  -الف
پانزده سال به مدت عوارض صادراتی 

وري و عرضه یا به کـارگیري نـوآ، تمام یا بخشی از هزینه تولیدتأمین  -ب
بـر مدت  کوتاهیا بدون بهره بلندمدت یا تسهیالت کم بهره با اعطاء فناوري 

طبق عقود شرعی 

ها و اولویت استقرار واحدهاي پژوهشی، فناوري و مهندسـی و تولیـدي شـرکت -ج
ز مؤسسات دانش بنیان موضوع این قانون در محل پارکهاي علـم و فنـاوري، مراکـ

رشد، مناطق ویژه اقتصادي و یا مناطق ویژه علم و فناوري 

…-د
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دانش  جایگاه کارگروه ارزیابی و تشخیص صالحیت شرکتها و موسسات
)آیین نامه اجرایی قانون دانش بنیان(بنیان و نظارت بر اجرا 

 قانون و به منظور تدوین حوزه هاي فعالیتهاي دانـش بنیـان و معیارهـاي) 2(ـ در اجراي مفاد ماده  3ماده

ر ریـیس تشخیص مصادیق شرکتها و مؤسسات دانش بنیان، و نظارت بر اجراي این ماده، کارگروهی زیر نظـ

: شورا متشکل از اعضاي زیر تشکیل می شود

)رئیس(الف ـ معاون علمی و فناوري رئیس جمهور

ب ـ نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوري

ج ـ نماینده معاونت علمی و فناوري رییس جمهور

د ـ نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

هـ ـ نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت

و ـ نماینده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح

رییس هیات عامل صندوق -ز

نماینده وزارت جهاد کشاورزي -ح

ط ـ نماینده وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات

9

کارگروهاسناد مهم مصوب 

آیین نامه تشخیص صالحیت شرکتها

 آیین نامه انتخاب شرکتهاي ارزیاب

 خدمات دانش بنیان/ شیوه نامه معیارهاي کاال

 فهرست کاالهاي دانش بنیان

....
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معرفی حوزه هاي دانش بنیان
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یست غذایی، کشاورزي دامی و گیاهی، صنعتی محیط زیست، ز(فناوري زیستی .١
)فناوري مولکولی

)محصوالت و مواد(فناوري نانو .٢
)مواد، قطعات و سامانه ها(اپتیک و فوتونیک .٣
)  پلیمرها، سرامیکها ، فلزات، کامپوزیتها(مواد پیشرفته .۴
سخت افزارهاي رایانه اي، برق قدرت، الکترونیک، کنترل و مخابرات.۵
فناوري اطالعات و ارتباطات و نرم افزارهاي کامپیوتري.۶
تجهیزات پیشرفته ساخت، تولید و آزمایشگاهی.٧
داروهاي پیشرفته.٨
وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی.٩
)پرندهها، ماهوارهها، موشکها(هوافضا .٠١
انرژیهاي نو .١١
تجهیزات و مواد پیشرفته نفت، گاز و پاالیش و پتروشیمی.٢١
محصوالت پیشرفته سایر حوزهها .٣١

فهرست کاالها و خدمات دانش بنیان

15

16



١۴٣٨/٠۴/١٠

٩

17

18



١۴٣٨/٠۴/١٠

١٠

19

20



١۴٣٨/٠۴/١٠

١١

21

22



١۴٣٨/٠۴/١٠

١٢

)یانخدمات دانش بن/صرفا مرتبط با کاالها(خدمات تجاري سازي 

خدمات ارزیابی •

خدمات مالکیت فکري•

خدمات توسعه بازار •

خدمات مشاوره •

خدمات مالی و سرمایه گذاري•

خدمات مدیریت فناوري صرفاً به سفارش کارفرماي غیردولتی•

خدمات شتاب دهی کسب وکار مشروط به عضویت در مرکز شتابدهی نوآوري•
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فهرست کاالها و خدمات دانش بنیان

1391: ویرایش اول•

1393زمستان : ویرایش دوم•

1394اسفند : ویرایش سوم•

ناوري دانش بنیان درحوزه هاي ففهرستی از مصادیق کاالها و خدمات به عنوان •

مختلف

حوزه اصلی 14•

25

درخواست براي استفاده از حمایت هاي قانون

روش ثبت نام، معیارهاي ارزیابی، فرآیند  (

)ارزیابیکارگزاران ارزیابی، 
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فرآیند تشخیص صالحیت شرکتهاي دانش بنیان

بررسی اولیه شرکت 

متقاضی در دبیرخانه 

کارگروه

ارزیابی عمیق و 

تخصصی توسط 

کارگزار

 ممیزي و بررسی نهایی

نتایج ارزیابی در کمیته 

تشخیص صالحیت

تصویب یا رد شرکت 

متقاضی در کارگروه 

27
هفته 2حدود  هفته 4-6حدود  هفته 4-6حدود  هفته 2-4حدود

چگونگی ثبت تقاضا براي قانون دانش بنیان

www.daneshbonyan.isti.ir
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چگونگی ثبت نام شرکت هاي متقاضی
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چگونگی ثبت نام شرکت هاي متقاضی
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abcd
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علی

خیابان احمدي
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در هر مرحله فراموش 

نشود 
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مجموع این 
موارد باید 

باشد 100

47

48



١۴٣٨/٠۴/١٠

٢۵

 

جستجوي هوشمند محصولجستجوي هوشمند محصول
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در هر مرحله ذخیره 
اطالعات ضروري 

است
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 پس از تکمیل اطالعات
خواسته شده در مراحل 

قبلی بطور کامل

53

وجود نقص در اطالعات
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تظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ

تکمیل اطالعات در سامانه

در این قسمت پیام 
هاي ارسالی توسط 

 کارشناسان براي شما

.قابل مشاهده میباشد

55
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حوزه فعالیت شرکتها

محصول 
بنیان دانش 

و  کاالتولید و فروش 
ارائه خدمات نصب، 

تعمیر و نگهداري آن

بر  » فنی و فناوريدانش «ارائه خدمت 

روي یک کاال

57

تولید کاال و فروش 

خدمت

ساخت یک کاال در حد 
نمونه آزمایشگاهی با 

قابلیت بررسی فنی

ارائه خدمت به همراه  
خدمات نصب، تعمیر و 

نگهداري آن

شرایط کاالها و خدمات دانش بنیان مورد تایید -1ماده 

 بخش عمده ارزش کنندهایجاد. 3
باشد محصولافزوده 

هدفمند  R&Dنیازمند . 2
باشدمداوم و 

باشد کپی برداريبه سختی قابل . 1

این معنا که  به باال بوده بهفناوري هاي باال یا متوسط کاالها و خدمات باید در حوزه : سطح فناوري -1-1
:دانش فنی طراحی و تولید نمونه ي آزمایشگاهی یا صنعتی محصول به دلیل پیچیدگی فنی

  شگاهیآزمای نمونه حد در حداقل یا بوده تولید حال در باید شده،  ارایه کاالهاي :تولید مرحله -2 -1

.ندباش فروش اسناد داراي باید ،خدمات همچنین باشند، شده ساخته ) فنی بررسی قابلیت با(
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)ادامه( - شرایط کاالها و خدمات دانش بنیان مورد تایید -1ماده 

فنـی طراحـی  دانـش«شـرکت بایـد  :تسلط بر دانش فنی مبتنی بر تحقیق و توسعه -1-3
رآینـد دانش فنـی طراحـی و اجـراي ف«یا » کاالها و خدمات یا یک زیر سیستم اصلی کاال و خدمات

کسـب توسـعه و  براساس تحقیـقرا مشروط به پیچیده بودن این فرآیند تولید، » تولید کاال و خدمات
.کرده و داشته باشد

ــر و مبت ــی از روشــهاي زی ــا ترکیب ــر ی ــی مــذکور، بایســتی از یکــی از روشــهاي زی ــردانــش فن ــی ب ن
:فعالیتهاي تحقیق و توسعه، توسط شرکت کسب شده باشد

حداقل (ت عمدتاً به صورت داخلی توسعه داده باشد به این معنا که بخش عمده دانش فنی طراحی و ساخ •
.، از طریق توانمندیهاي فنی خود شرکت حاصل شده باشد)در حد نمونه آزمایشگاهی

وسـط از محصـولی کـه قـبال ت) حداقل در حد نمونـه آزمایشـگاهی(دانش فنی مربوط به طراحی و ساخت •
ندسـی معکـوس افراد یا شرکتهاي دیگر تولید شده است را بـه صـورت نسـبتاً کـاملی از طریـق فرآینـد مه

.کسب کرده باشد
یـق روشـهایی از طر(هر چند شرکت دانش فنی محصول یا فرآیند پیچیده تولید را از مجموعه هاي بیرونی •

ا فرآینـد کسب کرده اسـت، امـا در محصـول یـ...) نظیر خرید لیسانس، کلید در دست، خرید تجهیزات و
.پیچیده تولید محصول، تغییرات اساسی ایجاد کرده باشد

59

نکات و واژگان مهم

 افـراد توسـط نیـان دانـش بصورتی که تسلط بر دانش فنی مبتنی بر تحقیق و توسعه بر روي کاالها و خدمات در

شـعابی و انشـرکت هـاي ، مراکز پژوهشـی و سـایر دانشگاه هااز جمله (شرکت، قبال در مجموعه دیگري اصلی 

.بوداهد تایید خومورد توسعه تسلط بر دانش فنی مبتنی بر تحقیق و شده باشد، انجام ) زایشی

یـابی قـرار در فرآیند ارزیابی دانش فنی، دانش فنی شرکت بر روي تـک تـک محصـوالت شـرکت، مـورد ارز

دیگـر تاییـد  میگیرد؛ لذا ممکن است دانش فنی شرکت براي یک کاال یا خدمت تایید و براي کـاال یـا خـدمت

.نشود

 مـی زوده افـ...) مواد اولیه و قطعات مصرفی و (واسطه اي خدمات /افزوده، ارزشی است که در فرآیند تولید، به ارزش کاالهاارزش

.شود

 قیمـت فـروش از % 30خـدمت، حـداقل اصلی، بخشی از محصول است که عالوه دارا بودن شرط سـطح فنـاوري کـاال و زیرسیستم

.باشدمحصول، ناشی از آن بخش 
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انواع شرکتهاي مشمول استفاده از حمایت هاي قانون

متقاضی  آیین نامه تشخیص صالحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان، شرکت هايبر  بنا

:استفاده از حمایت هاي قانون می شوند شرایط ق زیر حایزیطرسه به یکی از 

خدمات دانش بنیان/شرکت هاي تولیدکننده کاال -1

شرکت هاي نوپا  -2

شرکت هاي صنعتی داراي فعالیت دانش بنیان -3

61

)3(اده م -داراي فعالیت دانش بنیان  تولیديارزیابی شرکتهاي 

:باشند زیر معیارهاي همه حائز باید بنیان دانش خدمات و کاالها تولیدکننده شرکتهاي

 رکتش مالیاتی اظهارنامه در که( شرکت گذشته مالی سال یک درآمد از درصد )50( حداقل -3-1
.باشد )2( ماده معیارهاي همه داراي بنیاندانش خدمات و کاالها فروش از ناشی ،)شدهاست ذکر

 شرکت وقت تمام کارکنان از نفر )3( حداقل براي پرداختی بیمه سابقه اخیر، ماه )1( براي -3-2
.شود ارائه

 مدرك حداقل با مربوطه جدول با مطابق شرکت اصلی بخشهاي در وقت تمام کارکنان نسبت -3-3
 کمتر داراي هايشرکت براي شرکت، اصلی بخشهاي در فعال وقت تمام کارکنان کل به کارشناسی،

.باشد درصد )20( حداقل شرکتها سایر براي و درصد  )30( حداقل انسانی نیروي نفر )50( از

.شوند دتائی کارگروه، دبیرخانه توسط میتوانند نباشند، 3-3 بند معیار داراي که شرکتهایی -تبصره
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تشرط دارا بودن مدرك کارشناسی براي کارکنان اصلی شرک

اندازه شرکت
 با حداقل مدرك اصلینسبت کارکنان بخش هاي 

کارشناسی، به کل کارکنان بخش هاي اصلی

نفر نیروي  50داراي کمتر از (شرکتهاي کوچک و متوسط 
)انسانی

درصد 30

درصد 20)نفر نیروي انسانی 50داراي بیشتر از (شرکتهاي بزرگ 

رکت نیازي به بیمه بودن فرد در شرکت وجود ندارد و تایید کارگزار بـراي فعالیـت فـرد در شـ•

.نمایدکفایت می

63

فعالیت هاي اصلی و پشتیبانی در شرکت ها
اصلی فعالیت

برنامه ریزي راهبردي : فعالیت هاي مدیریت ارشد از جمله. 1

برنامه ریزي تولید و مدیریت پروژه . 2

عملیات تولید و پردازش ورودي ها به منظور تبدیل به . 3

محصول 

رزیابی شناسایی، مذاکره و ا: از جمله(ارتباط با تامین کنندگان . 4

) تامین کنندگان و تدوین برنامه هاي خرید

بازاریابی براي فروش، اخذ پروژه ها، انجام مذاکرات و . 5

برنامه ریزي مشتریان 

ترل تست، کناولیه، تحقیق و توسعه و آزمایش، ساخت نمونه . 6

کیفیت 

تامین مالی و جذب سرمایه براي طرحها . 7

و مطالعات امکان سنجی ارزیابی . 8

خدمات آموزشی به و ارائه تخصصی پس از فروش خدمات . 9

مشتریان 

ذاري، فناوري از جمله ارزیابی، پیش بینی، قیمت گمدیریت . 10

فناوري  انتقال و تجاري سازي 

فعالیت پشتیبانی

جذب، آموزش، پاداش و ارتقاء : منابع انسانی، از جمله. 1

مالی و حسابداري . 2

و نگهداري عمومی و امور و تعمیرات حراست و نگهبانی . 3

خدماتی از جمله نظافت، آبدارخانه 

فناوري اطالعات و پشتیبانی شبکه . 4

انبار و کنترل موجودي . 5

حقوقی و امور روابط عمومی و تبلیغات عمومی . 6

کارپردازي و خرید تجهیزات و مواد اولیه و ملزومات اداري . 7

گمرکی و بازرگانی خدمات . 8

که توزیع محصوالت و سازمان دهی شب و بنديانجام بسته . 9

توزیع 

، از مربوط به سالمت، ایمنی و محیط زیستفعالیتهاي . 10

سک ارزیابی اثرات زیست محیطی محصوالت، ارزیابی ری: جمله

هاي آینده و رسیدگی به شکایات 

که دانش از جمله مستند سازي دانش، ایجاد شبمدیریت . 11

. هاي دانشی براي خلق و اشاعه دانش
64
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)4(ماده  -ارزیابی شرکتهاي نوپا 

 هدف با( آزمایشگاهی نمونه حد در حداقل را تایید مورد »دانش بنیان خدمات و کاالها« -4-1

.نماید ارایه و ساخته )1( ماده معیارهاي همه بودن دارا به مشروط و )فروش و تولید

 .باشد گذشته شرکت تاسیس زمان از سال )3( حداکثر -4-2

 رد آنها، از نفر یک حداقل که بوده وقت پاره انسانی نیروي نفر )2( حداقل داراي شرکت -4-3

.باشد متخصص شرکت، دانش بنیان خدمات و کاال حوزه

65

)5(اده م –داراي فعالیت دانش بنیان  صنعتیارزیابی شرکتهاي 

 صنعتی شرکت بصورت ،3-5 و -2-5 ،-1-5 بندهاي شرایط از یکی بودن دارا با متقاضی شرکتهاي
:شوند می تایید دانش بنیان، فعالیت داراي

  )است شده ذکر شرکت مالیاتی اظهارنامه در که( گذشته مالی سال یک در شرکت درآمد -5-1
 میلیون 3000 حداقل ،)1( ماده معیارهاي همه داراي دانش بنیان خدمات و کاالها فروش از ناشی
.باشد شرکت گذشته مالی سال درآمد از درصد )10( از بیش همزمان و بوده ریال

 شرکت تمام وقت کارکنان از نفر )3( حداقل براي پرداختی بیمه سابقه اخیر، ماه )6( براي -1 تبصره
  .شود ارائه

 سساتمو شرکت ها، از منشعب شرکت هاي و »مهندسی طراحی یا توسعه و تحقیق واحد« -2 تبصره
 مستقال ی تواندم شود، ثبت حقوقی مستقل شرکت یک صورت به چنانچه پژوهشی، و علمی مراکز یا

  .شود انجام آن ها روي ارزیابی فرآیند و نموده نام ثبت سامانه در
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دامها - داراي فعالیت دانش بنیانصنعتی ارزیابی شرکتهاي 

67

 اتیمالی اظهارنامه در که( شرکت گذشته مالی سال یک درآمد از درصد )50( حداقل -5-2

 و اکااله فهرست در لزوما که( خدمات و کاالها فروش محل از ،)است شده ذکر شرکت

 فرآیندهاي یا تجهیزات از استفاده با )ندارد را 1 ماده معیارهاي و نبوده دانش بنیان خدمات

.باشد ،)1( ماده معیارهاي همه حائز

 کارکنان از نفر )3( حداقل براي پرداختی بیمه سابقه اخیر، ماه )6( حداقل براي -تبصره

  .شود ارائه شرکت تمام وقت

دامها -داراي فعالیت دانش بنیان  صنعتیارزیابی شرکتهاي 

  نمونه حد در حداقل )1( ماده معیارهاي همه حائز فرآیندهاي یا تجهیزات ساخت -5-3

 که( تخدما و کاالها تولید به آن از استفاده با دارد قصد شرکت که آزمایشگاهی،

 )ندارد را 1 ماده معیارهاي و نبوده دانش بنیان خدمات و کاالها فهرست در لزوما

.بپردازد

  قلحدا داراي شرکت و باشد گذشته شرکت تاسیس زمان از سال )3( حداکثر - تبصره

.اشدب متخصص آنها از نفر یک حداقل که بوده وقت پاره انسانی نیروي نفر، )2(
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ضوابط اجرایی

دبیرخانه توسط بنیان دانش خدمات و کاالها فهرست بروزرسانی و اصالح•

شده تأیید شرکتهاي تصادفی یا اي دوره ارزیابی•

 )2( مدت براي )یاندانش بن فعالیت داراي صنعتی و نوپا دانش بنیان، خدمات و کاالها تولیدکننده( نامه آیین این موضوع شرکتهاي •

 تشخیص و ارزیابی نامه آیین نظر مورد معیارهاي تداوم به منوط زمان این تمدید .می باشد قانون نظر مورد حمایت هاي مشمول سال

.است دانش بنیان موسسات و شرکت ها

است نگذشته آنها تاسیس تاریخ از سال سه از بیش که نوپا شده تایید شرکتهاي تمدید شرایط )الف    

.ندک بارگزاري سامانه در و باشد داشته نیز را گذشته مالی سال مالیاتی اظهارنامه باید شرکت نوپا بنیان دانش معیارهاي براساس ارزیابی بر عالوه–

است گذشته آنها تاسیس تاریخ از سال سه از بیش که نوپا شده تایید شرکتهاي تمدید شرایط )ب     

تولیدي بنیان دانش شرکتهاي معیارهاي براساس ارزیابی–

بنیان دانش خدمات و کاال کننده تولید شده تایید شرکتهاي تمدید شرایط )ج     

تولیدي بنیان دانش شرکتهاي معیارهاي براساس ارزیابی–

69

شرکت 2839: 1395/10/08تعداد شرکت هاي دانش بنیان در تاریخ 

یاننمایی از اکسل فهرست و مشخصات شرکتهاي دانش بن

70



١۴٣٨/٠۴/١٠

٣۶

انواع کارگزاران ارزیابی دانش بنیان

جغرافیاي فعالیت/براساس نوع

در یک یا چند استان: منطقه اي•

در یک یا چند حوزه تخصصی: تخصصی•

ترکیب منطقه اي و تخصصی•

براساس ماهیت کارگزاري

شرکت هاي خصوصی •

پارك هاي علم و فناوري•

71

نام کارگزاريردیف

نفناوري استان کرماعلم و		پارك1

2
فناوري استان علم و		پارك

خراسان جنوبی

3
فناوري استان علم و		پارك

خراسان رضوي

4
پارك علم و فناوري استان 

همدان

انفناوري استان سمنعلم و		پارك5

راهبر سیستم دانششرکت 6

	هومتوسعه بناي شرکت 7

8
ي شرکت پیشبران خدمات فناور

یاسان

9
شرکت مدیریت دانش محور 
یا پروژه هاي اقتصادي اندیشه پو

)مدپا(

10
ر شرکت ارزیابان فناوري ظهو

امیرکبیر

11
 مشاوران نیک پندارشرکت 	

شریف

نام کارگزاريردیف

12
 کارآفرینی و فناوري ایرانشرکت 

)کفا(

شرکت مهندسی مواد آراي آویسا13

14
ش شرکت مدیریت فناوري یکتا دان

مفید

شرکت آتیه پردازان ظهور شریف15

موسسه راهبردي بشري پژوه شرق16

دشرکت درایت ورزان نوین کویر یز17

18
ایمنی 		مؤسسه رده بندي

ایرانیان		صنعت

شرکت سنجش و دانش آیریک19

مانشرکت توسعه سنجش فناوران سل20

21
شرکت فنی مهندسی اطالع افزار 

آویژه

شرکت پویا پژوه اکسین22

نام کارگزاريردیف

صندوق پژوهش و فناوري کریمه23

مهندسین مشاور رسا24

امهندسی گسترش سامانه هاي هیو25

شرکت بهبود دانش سینا26

نوین پژوهان دانش راستین27

موسسه پژوهش و فناوري رها28

سداده پردازان بهینه امید خلیج فار29

هفت صنعت پاشا30

31
مهندسین مشاور وسایط نقلیه 

ایران) خودرو(

32
ري صندوق غیر دولتی پژوهش و فناو

پارك علم و فناوري استان سمنان

شرکت کیفیت سازان سبز33

72 http://daneshbonyan.isti.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=2&pageid=8155&newsview=8475
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شرکت مشاوران نیک پندار شریف

1394تأسیس تیر •
94کارگزار ارزیابی دانش بنیان از مردادماه •
  1394و استان هاي زنجان و گیالن از سال مهر  1394کارگزار منطقه اي استان قزوین از مرداد •
1395کارگزار تخصصی انرژیهاي نو در سطح کشور از مرداد •
شرکت در طی یکسال و نیم گذشته 150ارزیابی دانش بنیان و معافیت مالیاتی بیش از •
:سرارزیابان•

مجید حقیقی–
جواد آراستی–

:  دستار ارشد ارزیابی•
علی شعبانی–

:ارزیابان مالی•
)زنجان(کیهان فالح –
)گیالن(ابوذر امیدي –
)قزوین(رضا براري –
)گیالن(محبوبه پورقلمبر –
)تهران(مهدي صفاري –
)قزوین(فدایی اسماعیل –

73

74

و دریافت 1394کسب مقام دوم کارگزاریها در نیمه دوم سال 
لوح تقدیر از معاون محترم علمی و فناوري ریاست جمهوري
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75

نکات کلیدي

اه حضور در کارگ -در خصوص فرآیند ارزیابی دانش بنیان آگاهیوجود •
آموزشی و مطالعه مستندات تفصیلی سایت دانش بنیان

حمایت  آگاهی از مزایا و(در خصوص فرآیند ارزیابی دانش بنیان  انگیزهوجود •
)هاي دانش بنیان و سپس اقدام در این زمینه

زمانی  در بازه هاياصلی و فنی و نیروي انسانی مدیرعامل وقت گذاشتن امکان •
ور در عدم حض... (جهت تکمیل مستندات فنی، جهت جلسه ارزیابی و ارزیابی 

...)ی و هاي دیگیا برنامه عدم اشتغال جدي به نمایشگاه خارج از کشور، سفر 

هت خدمات مختلف و سپس اقدام ج/شرکت در محصوالت مالی/آمادگی فنی•
تکمیل ثبت نام

)متاس(خدمات محرمانه و دفاعی از طریق کارگزاري خاص /ارزیابی محصوالت•
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77

انگستره حمایت از شرکتهاي دانش بنی
حمایت هاي ذیل قانون دانش بنیان، سایر ( 

)حمایت ها، شرایط و توضیحات کلی هر یک

دره مرگ نوآوري
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معافیت هاي مالیاتی

مستقیممالیاتهاي قانون ) 105(ماده مالیات موضوع مدت پانزده سال از معافیت شرکتهاي دانش بنیان به •

یت مالیاتیبروزرسانی مصادیق فعالیتهاي شرکتهاي دانش بنیان به صورت ساالنه از طریق ارزیابی معاف•

نیان به عنوان دانش بو موسسات از درآمدهاي شرکت که توسط کارگروه ارزیابی و تشخیص شرکتها بخشی •

د، از معافیت ارسال شده باشامور مالیاتی فعالیت دانش بنیان شرکت تایید و در سال مالی مشخص به سازمان 

. مالیاتی شرکتها و موسسات دانش بنیان معاف خواهد بود

نان این شرکتها معافیت مالیاتی شرکتهاي دانش بنیان شامل معافیت بر ارزش افزوده و مالیات بر حقوق کارک•

.نیست

.شرکت هاي دانش بنیان صنعتی مشمول معافیت مالیاتی نمی شوند•

.ري وجود داردامکان استفاده از دیگر معافیت هاي قانونی به طور همزمان نظیر استقرار در پارکهاي علم و فناو•

81

نه فرآیند ساال

ارزیابی 

حمایت 

مالیاتی

82



١۴٣٨/٠۴/١٠

۴٢

گمرکیمعافیت هاي 

سـود بازرگـانی، عـوارض، گمرکـی، حقـوق : ورودي شامل چهار جـزء میباشـدحقوق •
قـانون، از  3شـرکت هـاي دانـش بنیـان بـا توجـه بـه مـتن مـاده . مالیات بر ارزش افزوده

ات بـر پرداخت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض معاف هسـتند ولـی بایـد مالیـ
.ارزش افزوده کاالي وارداتی را پرداخت نمایند

:استفاده از معافیت گمرکی در موارد زیر•
دانش بنیان براي مهندسی معکوسکاالي –
و قطعات براي ساخت کاالي دانش بنیان تا حد نمونه اولیه و پایلوتکاال –
آزمایشگاهی،تست و کنترل کیفیتتجهیزات –
بنیانآالت خط تولید براي کاالهاي دانش ماشین –

:نکته مهم
سـت وآزمایشـگاهی، تتجهیـزات «عوارض، حقوق گمرکی و سود بازرگانی براي دو مورد معافیت –

ود کـه مشـابه ، در صورتی اعطا می ش»آالت خط تولید کاالهاي دانش بنیانو ماشین » کنترل کیفیت
 واردات جهـت تولیـد تـا حـد نمونـه اولیـه و(در دو مـورد دیگـر . داخل کشور تولیـد نشـودآنها در 

.نیستعدم ساخت داخل کاالي مورد نظر ضروري ) جهت مهندسی معکوسو واردات پایلوت، 

83
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صندوق نوآوري و شکوفایی

85

نوآوري و شکوفاییحمایت هاي صندوق انواع 

تسهیالت•

سرمایه در گردش، (براي انوع کاربردها %) 11، ویژه %11، ترجیحی یا متعارف %4قرض الحسنه (ارائه انواع وام –
)سرمایه ثابت، توسعه تولید، صادرات، انتقال فناوري و دانش فنی

)شرکت در مناقصه، حسن انجام کار و پیش پرداخت(ارائه انواع ضمانت نامه –

%11میلیون تومان و بیشتر  500تا % 9) فروش اقساطی/ اجاره به شرط تملیک (لیزینگ –

یارانه سود تسهیالت–

)در حال تنظیم شرایط -جدید (مشارکت •

توانمندسازي•

حضور در جوایز و جشنواره هاي ملی–

تسهیالت اخذ استفاده از استانداردهاي بین المللی–

حقوقی و قراردادها•

)مجتمع فناوري(تأمین دفتر کار •

شرکت هاي بزرگ –صندوق سرمایه گذاري خطرپذیر •
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یانبنواحدهاي صنایع پیشرفته و فعالیتهاي دانش ارائه مجوز استقرار 

واز شـرکتهاي تولیـدي و صـدور جـاستقرار ممنوعیت و محدودیت •

کیلومتري تهران و برخی  120تاسیس و پروانه بهره برداري در شعاع 

، اراك ، اصفهان، تبریز، شیراز، اهوازکرج(بزرگ از دیگر شهرهاي 

وزیرانبر اساس مصوبات قبلی هیئت ) و مشهد

دهاي ضوابط استقرار واحـ«مصوبه جدید هیئت وزیران تحت عنوان •

ــان ــش بنی ــه شــماره » صــنایع پیشــرفته و فعالیتهــاي دان ت /120997ب

1394/9/15هـ مورخ  48608

زیسـت ضـعف آلـودگی و دیگـر مسـائل و شـدتبر اسـاس صنایع •

هـره رده که با توجه بـگرفته اند هفتگانه قرار رده هاي ، در محیطی

شـود بـه استقرار آن تعیین میمجاز براي ، محدوده و مکانهاي فعالیت

تري نسـبت در مکان دورشرکتها بایستی گونه اي که با افزایش رده، 

.روستاها مستقر شوندبه محدوده شهرها و 
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حمایت از کاالهاي ساخت داخل

استفاده از تولیدات داخلی در ناجااولویت •
انعقاد قرارداد دستگاههاي اجرایی با شرکتهاي دانش بنیان•
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدي و خدماتی در تامین نیاز کشور•
نمایشگاه ساخت داخل آزمایشگاهی•
تصویبنامه ممنوعیت خرید کاالهاي خارجی داراي تولید مشابه داخلی•
ممنوعیت خرید دانش فنی از خارج از کشور•
معامالت شرکتهاي حوزه نفت گاز و پتروشیمی•
بسته حمایتی از شرکتهاي دانش بنیان حوزه سالمت•
بازارسازي براي محصوالت دانش بنیان•
پیوست فناوري در قراردادهاي بین المللی•
ارجاع کار به شرکت هاي ایرانی، سامانه مناقصات•

برنامه حمایت از فروش تجهیزات فناورانه پزشکی ساخت ایران•
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بیمه تأمین اجتماعی

بنیان  شرکت ها و موسسات دانش بنیان که نام آنها در سامانه دانشکلیه •
 معاونت علمی و فناوري درج شده باشد، می توانند از تسهیالت ذیل

لذا در خصوص . درآمد استفاده کنند 14,9و  14,3بخشنامه هاي 
ه قراردادها قراردادهاي مرتبط با بخشنامه مذکور، نیازي به پرداخت حق بیم

.نبوده و تنها بازرسی از دفاتر قانونی صورت خواهد گرفت
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برنامه جامع توسعه کسب و کار دانش بنیان

برنامه حمایت از صادرات و تبادل فناوري•

...)مالیاتی، بیمه و (ارائه مشاوره •

ارائه خدمات و نرم افزار حسابداري•

)مجازي-حضوري(دوره هاي آموزشی •

حمایت از ثبت پتنت•

درصدي خدمات آزمایشگاهی  50تخفیف •

مشوق حسابرسی مالی•

ثبت عالمت تجاري•

رصد و تحقیقات بازار داخل•

اخذ استاندارد و مجوزهاي بین المللی•
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حمایت سایر دستگاه ها

تسهیالت سربازي افراد شرکت هاي دانش بنیان•

)شهر تهران(استقرار در کاربري مسکونی •

امتیاز ارتقاء مرتبه اعضاي هیئت علمی•

واگذاري اراضی شهرك هاي صنعتی•

استفاده از بودجه پژوهشی دستگاه هاي دولتی•

فن بازار ملی ایران•

امتیاز اضافه پخش تشویقی آگهی صدا و سیما•

حمایت از ترویج شرکت ها در رسانه ها•

حمایت از ورود شرکتها به بورس•

•...
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علمیامتیاز ارتقاي مرتبه اعضاي هیأت 

آیین نامه ارتقاي ) 7(و ماده ) 6(در ماده •

 مرتبه اعضاي هیأت علمی مؤسسه هاي

ی آموزش عالی، پژوهشی و فناوري دولت

مورخ 		776	و غیردولتی مصوبه جلسه

فره		انقالب	عالی		شوراي		1394/12/18

هاي نگی، امتیازهاي مرتبط با شرکت

.دانش بنیان ذکر شده است
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بنیان تسهیالت نظام وظیفه تخصصی براي افراد فعال در شرکت هاي دانش

:به شرح زیر است)برترِ فنّاوردانش آموختگان(افراد فعال در شرکت هاي دانش بنیان		نظام وظیفۀ تخصصیبه		اعطاي تسهیالتشرایط 

حت مدارك صادرة آن از یکی از مراکزآموزشی عالی، پژوهش و فنّاوري  داخل یا خارج ازکشور باشد که صدکتري تخصصی یا ارشد کارشناسی، آموختۀ دورة کارشناسیدانشباید متقاضی •
.به تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوري؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ یا شوراي عالی انقالب فرهنگی رسیده باشد

.نگذشته باشد )براي دانش آموختگان دانشگاه هاي خارج از کشور(بیش از شش سال و ) براي دانش آموختگان دانشگاه هاي داخل کشور(بیش از سه سال زمان دانش آموختگی متقاضی از •

اد راهنما و تأیید اند،نیز در صورت موافقت استتخصصی مراکزآموزشی عالی، پژوهش و فنّاوري  داخل که از پیشنهاد رسالۀ دکتري خود با موفقیت دفاع کرده		دکتري	دانشجویان دورة		:1نکته –
.مند شونددانشگاه محل تحصیل خود می توانند از این تسهیالت بهره

:باید شرایط زیر را داشته باشددورة کارشناسی آموختۀ دانش	متقاضی		:2نکته –

نعتی امیرکبیر، صنعتی ، تبریز،تهران، شهید بهشتی، شیراز، صنعتی اصفهان، ص)واحد علوم و تحقیقات تهران( دانشگاه هاي اصفهان، آزاد اسالمی : شاملدانش آموخته یکی از دانشگاه هاي برتر کشور 				-الف•
هشتی، علوم پزشکی شیراز و ی تهران، علوم پزشکی شهید بزشکخواجه نصیر، صنعتی شریف، عالمه طباطبایی، علم و صنعت ایران، فردوسی مشهد، هنر تهران، علوم پزشکی ایران، علوم پزشکی اصفهان، علوم پ

.علوم پزشکی مشهد باشد

.ه باشدداشتفعالیت تمام وقت و همچنان در شرکت یا مدیرعامل فعلی آن باشد ) عضو اولین دورة هیئت مدیرة شرکت(عضو مؤسسان شرکت دانش بنیان دانش آموخته دوره کارشناسی باید 		-ب•

:متقاضیان براي نام نویسی در سامانه باید شرایط زیر را داشته باشند:شرط الزم •

عالیت مشغول بوده به فوقت به طور تمام) بر اساس فهرست بیمۀ شرکت(شش ماه بنیانِ مورد تأیید معاونت علمی و فنّاوري به مدت دست کم هاي دانشآموخته باید در یکی از شرکت دانش. الف–
.دارد	قرارwww.daneshbonyan.ir	فهرست شرکت هاي مورد تأیید در صفحۀ اول سامانۀ. باشد

.باشد 15بیش از ) کارشناسی ارشد و دکتري تخصصی(میانگین کلِ دورة تحصیالت تکمیلی آنان و  14میانگین کلِ دورة کارشناسیِ متقاضیان باید بیش از . ب–

.اضیان باشدبر اساس معیارهاي بنیاد در میان متق) هاي فنّاورانه، پژوهشی و آموزشیشامل فعالیت(هاي نخبگانی بیشترین امتیاز از فعالیت متقاضی باید حائز:کافیشرط •

:مصادیق فعالیت هاي نخبگانی به شرح زیر استمهم ترین •

...)آموزشی، پژوهشی، فنّاورانه و (موفقیت هاي علمی در دانشگاه . الف–

کسب جایزه هاي تحصیلی بنیاد. ب–

برگزیده شدن در جشنواره هاي علمی،پژوهشی،  فنّاورانۀ مورد تأیید بنیاد . ج –

برگزیده شدن در جشنواره هاي معتبر ادبی و هنري یا فعالیت هاي قرآنی مورد تأیید بنیاد. د –

)عضو هیئت مدیره، مدیرعامل و فعالیت تمام وقت در شرکت دانش بنیان(اشتغال در شرکت هاي دانش بنیان . ه –

.بنیان خود را بر اساس اطالعات اظهارنامۀ مالیاتی به فروش رسانده باشدبنیان باید داراي اظهارنامۀ مالیاتی باشد و کاالها و خدمات دانش دانش  شرکت -6•

اغلِ تمام وقت در یا به ازاي هر ده نفر نیروي کارشناسی ش) بر اساس اظهارنامۀ مالیاتی(تواند یک نفر و به ازاي هر پنج میلیارد ریال فروش ساالنه هاي دانش بنیان میهر یک از شرکت	-7•
راي همان سال قابل استفاده شود و صرفاً بسهمیۀ مذکور تا سقف ده نفر براي هر شرکت در سال، براي مدت یکسال تعیین می. ، یک نفر دیگر را معرفی کند)بر اساس فهرست بیمه(شرکت 

.است
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نکات کلیدي

ر سایت حمایت ها، فرآیند عملیاتی و مستندات قانونی آنها دمطالعه دقیق •

دانش بنیان و نقشه راه دانش بنیان

خاب از افراد مطلع و متخصص در خصوص انتمشورت در صورت نیاز اخذ •

مناسب حمایت ها با توجه به شرایط و نیازمندي هاي شرکت

ظیر ن(بازه زمانی مشخص هاي داراي براي حمایت تکمیلی اطالعات ارائه •

)معافیت مالیاتی
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سایت هاي مهم

Daneshbonyan.isti.ir  

nsfund.ir

Bmn.ir

Soraya.bmn.ir

Techmart.ir

tesc.ir

labsnet.ir

نیانکارگروه ارزیابی و تشخیص صالحیت شرکتها و موسسات دانش ب

صندوق نوآوري و شکوفایی

بنیاد ملی نخبگان

سامانه ثریا

فن بازار ملی ایران

کریدور خدمات صادرات محصوالت دانش بنیان

شبکه آزمایشگاهی فناوري هاي راهبردي

83533330،  83533230،  83533130، 83533030: مرکز مشاوره دانش بنیان

Info@daneshbonyan.ir ایمیل مرکز مشاوره
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ارتباط با ما

  8/3قزوین، واحد پارك علم و فناوري استان : دفتر اول•

028-33651501: تلفکس•

3احد شهرك صنعتی کاسپین، مرکز خدمات کسب و کار، و: دفتر دوم•

028-32848938: تلفکس•

:آدرس سایت•

 www.maneshcompany.ir

:آدرس ایمیل•

maneshcompany@gmail.com

info@maneshcompany.ir
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پرسش و پاسخ
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م�شکرم

خدایا چنان کن سرانجام �ار

تو خوشنود با��� و ما رست�ار
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