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 یبسمه تعال
 

 

 بنیانها و موسسات دانشنامه ارزیابی شرکتآیین

 (20/11/1022 )مصوب کارگروه مورخ

 

 : مقدمه و تعاریف1فصل

 

 مقدمه: 

، و اختراعات هاسازی نوآوریبنیان و تجاریو موسسات دانش هاشرکتنامه اجرایی قانون حمایت از آیین( 3براساس ماده )

و  هاشرکتنامه حاضر برای ارزیابی آیین، 01/8/11هـ مورخ 01513/ت101120مصوب هیئت محترم وزیران به شماره 

« ظارت بر اجرابنیان و نو موسسات دانش هاشرکتکارگروه ارزیابی و تشخیص صالحیت »بنیان به تصویب موسسات دانش

 رسید. 

  

  :تعاریف

 ها و اختراعات سازی نوآوریبنیان و تجاریها و موسسات دانشقانون حمایت از شرکت: قانون. 1

ه اتمام ها را در داخل کشور بخصوصی یا تعاونی که تمامی مراحل قانونی ثبت شرکت شرکت یا مؤسسهشرکت: . 2

 رسانده باشد.

قانون »نامه اجرایی آیین( 3موضوع ماده )« بنیانها و موسسات دانشارزیابی و تشخیص شرکت»کارگروه کارگروه: . 3

 «ها و اختراعاتسازی نوآوریبنیان و تجاریها و موسسات دانشحمایت از شرکت

سعه اقتصاد افزایی علم و ثروت، توشرکت یا مؤسسه خصوصی یا تعاونی است که به منظور همبنیان: شرکت دانش. 4

حقیق سازی نتایج تسترش و کاربرد اختراع و نوآوری( و تجاریدانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی )شامل گ

های برتر و با ارزش افزوده فراوان و بر اساس و توسعه )شامل طراحی و تولید کاالها و خدمات( در حوزه فناوری

 رسد.نامه، به تأیید کارگروه میآیینمعیارهای مورد نظر این 

 شود. های متقاضی، جهت بررسی در آن وارد میدرگاه الكترونیكی متمرکزی است که اطالعات شرکتسامانه: . 5

ها و شود که به منظور ارزیابی شرکتها اطالق میها و شرکتنهادها، سازمان افراد، به آن دسته ازکارگزاران: . 6

 شوند. توسط دبیرخانه کارگروه انتخاب می ،بنیانموسسات دانش
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 کارکردهای اصلی محصول نهاییای از محصول است که در محیط آزمایشگاهی نمونه اولیه ونه آزمایشگاهی:نم. 7

های بیشتر، اشكاالت آن را برطرف کند، اگرچه ها و طراحیکند با انجام آزمایشو شرکت تالش می را داشته باشد

 ممكن است هنوز محصول نهایی ساخته نشده باشد. 

افزوده  های برتر و با ارزشفهرستی که بعنوان محصوالت در حوزه فناوریبنیان: فهرست کاالها و خدمات دانش .8

 رسد. باال و پیچیدگی فنی باال، به تصویب کارگروه می

در فهرست کاالها و خدمات  محصوالت :2و سطح  1سطح  با فناوری در بنیانکاالها و خدمات دانش. 9

 بنیانانشد، بسته به میزان پیچیدگی فنی و سطح فناوری در آنها، به دو دسته کاالها و خدمات )و خارج از آن( بنیاندانش

، مشمول معافیت مالیاتی 0سطح با فناوری در  کاالها و خدمات. شوندمی طبقه بندی 0سطح  یا 1با فناوری در سطح 

 شوند.نمی

درآمد »، «فروش خالص»های ها که در ردیفکاالها یا خدمات شرکتدرآمد ناشی از فروش درآمد عملیاتی: . 11

ها، در صورت سود و زیان اظهارنامه مالیاتی شرکت« سایر درآمدهای عملیاتی»و « ناخالص پیمانكاری/ ارایه خدمات

 شود.درج می
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 بنیاندانش« کاالها و خدمات»و « هاشرکت»های ارزیابی : معیار 2فصل

 همچنین( را داشته باشد. 1ندرج در ماده )ارایه شده از سوی شرکت متقاضی باید همه معیارهای م کاالها و خدمات

 ( را احراز نمایند.1( تا )3های متقاضی نیز باید معیارهای یكی از مواد )شرکت

 

 مورد تایید بنیانکاالها و خدمات دانش معیارهای -1 ماده

 فنی شدان که معنا این به دنباش باال به متوسط یا باال هایفناوری حوزه در باید خدمات و کاالها :فناوری سطح -1-1

 :فنی پیچیدگی دلیل به محصول تولیدفرآیند دانش فنی  یا آزمایشگاهی ینمونه ساخت و طراحی

 .باشد بازار به دیگر هایشرکت ورود اصلی موانع از آن کسب و بوده برداریکپی قابل سختی به -1

 .باشد برای کسب آن ،خبره فنی تیم توسط توجه قابل توسعه و تحقیق نیازمند -0

 .باشد شده محصول در ایپیچیده کارکردهای یا خواص ایجاد به منجر -3

 بنیاندانشبعنوان کاالها و خدمات  ،1-1با توجه به میزان پیچیدگی دانش فنی، کاال یا خدمت حائز معیارهای بند  -1تبصره 

 شوند.می طبقه بندی، 0یا سطح  1با فناوری در سطح 

 شود:، پذیرفته می1-1خدمات زیر، بعنوان خدمات دارای معیار بند  -2 تبصره

و ساخته  1کاال یا خدمت حائز معیارهای ماده » مرتبط با «نگهداری تخصصی و تعمیر نصب،»جانبی  خدمات -الف

 «شده توسط شرکت متقاضی

و ساخته  1 ماده یارهایمع حائز ،1 سطح در یفناور با یندهایفرآ ای زاتیتجه»شده با استفاده از  هیخدمات ارا -ب

 «یشده توسط شرکت متقاض

باید در حال تولید بوده یا حداقل در حد نمونه آزمایشگاهی )با قابلیت بررسی  کاالهای ارایه شده، مرحله تولید: -1-2

 ساخته شده باشند، همچنین خدمات، باید دارای اسناد فروش باشند.  فنی(

 توسعه ای تحقیق وهمبتنی بر فعالیت شرکت باید طراحی اساسی و قابل توجهی مبتنی بر تحقیق و توسعه:طراحی  -1-3

 حداقل در یكی از موارد زیر انجام داده باشد: (، 1مطابق با پیوست )

 کاال و خدمت 1زیرسیستم اصلیطراحی  -الف

 سازی کاال و خدمت یكپارچه طراحی -ب

  فرآیند )یا تجهیزات( تولید کاال و خدمت، مشروط به پیچیده بودن این فرآیند )یا تجهیزات( تولیدطراحی  -ج

                                                           
 محصول، فروش قیمت ( درصد از32حداقل ) ،(1 ماده 1-1 بند) فناوری سطح شرط بودن دارا بر عالوه که است محصول از هاییبخش اصلی، زیرسیستم 1

 .باشد هابخش آن از ناشی
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 بنیانهای دانشمعیارهای شرکت -2ماده 

 :باشندمیزیر  هایدستهنامه شامل آیینبنیان موضوع این دانش یهاشرکت

 1نوپا نوع  -فال

 0نوپا نوع  -ب

 1ی نوع تولید -ج

  0ی نوع تولید -د

 

 «1نوپا نوع »بنیان های دانششرکت -3ماده 

گذشته خود نیستند یا دارای درآمد عملیاتی در اظهارنامه مالیاتی های نوپا که دارای اظهارنامه مالیاتی سال مالی شرکت

 1سطح  اوری دربا فن «یا تجهیزات تولید یا فرآیند تولید خدمات یاکاالها »در صورتی که  ،سال مالی گذشته خود نیستند

، بصورت شرکت دنارایه نمای(، ساخته و 1همه معیارهای ماده )را حداقل در حد نمونه آزمایشگاهی و مشروط به دارا بودن 

 شوند.تایید می« 1نوپا نوع »

 

 «2نوپا نوع »بنیان های دانششرکت -4ماده 

های نوپا که دارای اظهارنامه مالیاتی سال مالی گذشته خود نیستند یا دارای درآمد عملیاتی در اظهارنامه مالیاتی شرکت

 0سطح  اوری دربا فن «یا تجهیزات تولید یا فرآیند تولید خدمات یاکاالها » در صورتی که ،سال مالی گذشته خود نیستند

، بصورت شرکت دن(، ساخته و ارایه نمای1همه معیارهای ماده )را حداقل در حد نمونه آزمایشگاهی و مشروط به دارا بودن 

 شوند.تایید می« 0نوپا نوع »

 

 «1نوع  یتولید» بنیاندانش هایشرکت -5ماده 

( 05حداقل )که در اظهارنامه سال مالی گذشته خود دارای درآمد عملیاتی هستند، در صورتی که  های متقاضیشرکت

بصورت  ،( باشد1حائز همه معیارهای ماده )و  1سطح با فناوری در خدمات  یافروش کاالها ناشی از  این درآمد،درصد از 

 .شوندتایید می« 1نوع  یتولید»شرکت 
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  «2نوع  یتولید»بنیان دانشهای شرکت -6ماده 

با دارا بودن یكی از شرایط که در اظهارنامه سال مالی گذشته خود دارای درآمد عملیاتی هستند،  های متقاضیشرکت

 شوند:تایید می« 0نوع  یتولید»بصورت شرکت  ،0-1یا  1-1بندهای 

را حداقل در  0یا سطح  1فناوری در سطح با  «یا تجهیزات تولید یا فرآیند تولید خدمات یاکاالها » ،شرکت -6-1

 (، ساخته و ارایه نماید.1همه معیارهای ماده )حد نمونه آزمایشگاهی و مشروط به دارا بودن 

مشروط به اینكه حداقل  باشد، (EPC)« مهندسی، پیمانكاری و ساخت» شرکت مجری حداقل یک پروژه -6-2

  .باشد( 1های حائز همه معیارهای ماده )ناشی از بخش های پروژهقیمت قرارداد( درصد از 12)

اشند، ب سال مالی گذشته خود دارای درآمد عملیاتی باالیی اظهارنامه مالیاتیدر  که هاییشرکت در مورد -تبصره

 با فناوری دیتول زاتیتجه ای دیتول ندیفرآ ،خدمات ،کاالهاناشی از این درآمد، ( درصد از 3حداقل )الزم است 

(، باشد. شرکتهایی که حائز شرایط این تبصره نباشند، براساس 1ائز همه معیارهای ماده )ح و 0یا سطح  1در سطح 

 شوند.ارزیابی می نامهآیین( این 0پیوست )

 

 «(3بنیان )نوعدانشمستعد » هایشرکت -7ماده 

را  نهاآنباشند ولی در صورت ارائه فرصت و حمایت امكان کسب  نامهآیینشرکتهای مستعدی که حائز معیارهای این 

 بنیاندانشمستعد شرکت ، بصورت نامهاین آیین (0پیوست ) ذکر شده در معیارهای ارزیابیداشته باشند، در صورت احراز 

 شوند.( تایید می3)نوع 

 

 0( و نیز محصوالت با سطح فناوری 3بنیان)نوع و مستعد دانش 0نوع  بنیاندانش هایشرکتتمامی محصوالت   -8ماده 

 .باشندینم یاتیمال تیمعافاز  استفاده مشمول، 1های نوع در شرکت

ه ب اعطای اعتبار مالیاتیدر مورد  ات کارگروهمصوبهای موضوع این ماده، در صورت احراز شرایط شرکت -تبصره

 شوند.اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه میدریافت ، مشمول بنیانهای دانششرکت

 

 ضوابط اجرایی -9 ماده

سازی، باید دارای درآمد عملیاتی در اظهارنامه مالیاتی سال مالی گذشته های ارایه دهنده خدمات تجاریشرکت -9-1

، از وریگری فضای نوآتوسعه کسب و کار، فضای کار اشتراکی و های ارایه دهنده خدمات شتابدهیشرکت خود باشند.

ال س اظهارنامه مالیاتی دارا بودنبنیان، دانشگذاری سرمایههای حوزه شرکتدر مورد این قاعده مستثنا هستند. همچنین 

 نماید.کفایت می، (بدون درآمد عملیاتی)حتی  مالی گذشته
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ا و نهادها هاین سازمانها و نهادهای دولتی یا عمومی غیردولتی، بسته به میزان مالكیت شرکتهای وابسته به سازمان -9-2

ورالعمل ها، براساس دستاین شرکتتمامی یا بخشی از حمایتهای قانون نخواهند بود. ارزیابی مالكیت  ، مشمولدر شرکت

 .شودمی انجام نامهآییناین ( 3پیوست )

باشند،  بنیاندانشها برای توسعه محصول جدید حمایت انواعمتقاضی استفاده از  ،بنیاندانشهای چنانچه شرکت -9-3

 .گرددیمبدون ارائه نمونه آزمایشگاهی تایید  در صورت داشتن قابلیت فنی و برنامه تحقیق و توسعه،محصول جدید آنها 

 -تاکنون شرکت در حال توسعه یا تولید آنها نیس که-ها تواند کاالها یا خدمات قبلی شرکتدبیرخانه کارگروه می -9-4

 را  مورد تایید قرار ندهد.

به مدت « بنیانمستعد دانش»و   1نوع های برای شرکت ها برای استفاده از مزایای قانون،بنیان شرکتتاییدیه دانش -9-5

 بوده و تمدید این زمان، منوط به ارزیابی و تایید مجدد شرکت است. ( سال3به مدت )  0نوع های و برای شرکت ( سال0)

 تمدید شده و ارزیابی مجدد نتیجه شدن مشخص زمان اند، تاشده تایید قبال که هاییبنیان شرکتدانش تاییدیه -تبصره

 کنند. استفاده قانون مزایای از توانندمی همچنان

روه، نامه و سایر مصوبات کارگآیینهای تایید شده را بر مبنای معیارهای این تواند شرکتدبیرخانه کارگروه می -9-6

( سال، مورد ارزیابی قرار داده و بعد از مشخص شدن نتیجه ارزیابی، اقدامات الزم 0ای در کمتر از زمان )بصورت دوره

 ها را به عمل آورد.برای عدم تایید یا تغییر نوع تایید شرکت

نامه در هر زمان، آن شرکت امكان استفاده از تسهیالت آییندرصورت عدول شرکت از معیارهای مندرج در این  -9-7

تواند اقدامات الزم را برای عدم تایید یا تغییر نوع تایید مورد نظر قانون را از دست خواهد داد و دبیرخانه کارگروه می

 شند، به عمل آورد.نامه نباآیینهایی که دارای معیارهای این شرکت

 یات،مال ها،حمایت در زمینه تسهیالت،) هستند سوء سابقه دارای خود تعهدات به عمل در که هاییشرکت پروندة -9-9

 . شد خواهد ( بررسی0) پیوست دستورالعمل طبق ،(و ... بیمه

 خواهد بود. تأییدشدهبنیان های مورد نظر قانون، صرفا برای توسعه و تولید کاالها و خدمات دانشحمایت -9-11

ها و تسهیالت مد نظر قانون، باید معیارهای خاص مورد های تایید شده، جهت استفاده از هر یک از حمایتشرکت -9-11

 . ها و تسهیالت را نیز احراز نمایندنظر برای آن نوع حمایت

 شود. یصالح تعیین مگیرد، از سوی کارگروه یا سایر مراجع ذیها تعلق میهایی که به هر دسته از شرکتحمایت -9-12

 تفادهاس از محرومیت ضمن دیگر، مقاصد های قانون برایدر استفاده از حمایتصورت هرگونه تخلف شرکت  در -9-12

 باشد. قانون نیز می (11)ماده های موضوع مشمول مجازات ها،این حمایت از مجدد
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های متقاضی در سامانه، دبیرخانه کارگروه آنها را برای کارگزاران مربوطه پس از ورود اطالعات توسط شرکت -9-13

 شود. یگیری نهایی به کارگروه ارجاع مکند. نتایج بررسی کارگزاران، توسط دبیرخانه کارگروه برای تصمیمارسال می

 باشند.نامه مالی می ودن نظامهای متقاضی موظف به ارایه تعهدنامه دارا بشرکت -9-14

های متقاضی، حسب مورد )بر مبنای مصوبه دبیرخانه کارگروه( باید به تأیید حسابرسان های مالی شرکتصورت -9-15

 رسمی )موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران( برسد. 

کنند در موارد خاص به پیشنهاد اعضای احراز نمینامه را آیینهایی که برخی از معیارهای این پرونده شرکت -9-16

 گیرد.کارگروه یا دبیرخانه کارگروه، در کارگروه مورد بررسی قرار می

را اصالح و به روز  «بنیانفهرست کاالها و خدمات دانش»(، 1ماده ) 1-1تواند براساس بند دبیرخانه کارگروه می -9-17

 رسانی نماید.

اعتراض دارند، الزم است درخواست خود را به همراه دالیل و  نسبت به نتیجه ارزیابی های متقاضی کهشرکت -9-18

 مستندات الزم، به دبیرخانه کارگروه ارسال نمایند.

 های قبلینسخه به تصویب رسید و جایگزین کارگروه 20/11/1022در جلسه مورخ  تبصره( 5) و ماده( 1)در  نامهآیین این

 یابیخدمات در کارگزاران ارز/کاالها یبرای بررس انیبنخدمات دانش/کاالها هایارینامه معوهیش» و نامهآییناین 

مورخ « 3بنیان نوع مصوبه ارزیابی شرکتها و موسسات دانش»، و 31/3/13 مورخ کارگروه مصوبه «انیبندانش یهاشرکت

ها و نامهیوهش ،نامهآیین این های قبلیو تمامی نسخه شودمینامه در کارگروه آیینو سایر مصوبات مغایر با این  11/11/11

 .گرددمذکور، از درجه اعتبار ساقط میمصوبات 

 

  



8 
 
 

 های تحقیق و توسعهبر فعالیت (: معیارهای طراحی مبتنی1پیوست )

، 0یقابل توجه( )طراحی مبتنی بر تحقیق و توسعه(، شرکت باید طراحی اساسی و 1ماده ) 3-1به منظور احراز شرط بند 

 حداقل در یكی از موارد زیر انجام داده باشد: 

 کاال و خدمت 3زیرسیستم اصلی-الف

 های صرفا مونتاژ، مشمول این بند نیست(سازی کاال و خدمت )فعالیتیكپارچه -ب

 فرآیند )یا تجهیزات( تولید کاال و خدمت، مشروط به پیچیده بودن این فرآیند )یا تجهیزات( تولید -ج

 باشد: انجام شدههای زیر، یا ترکیبی از روش ، باید براساس یک«ج»و « ب»، «الف»بندهای 

 .های تحقیق و توسعه شرکت، انجام شده باشدگرفته، مبتنی بر ایده و فعالیتطراحی داخلی: طراحی صورت -1

عكوس هندسی مهای تحقیق و توسعه بر روی ممهندسی معكوس: طراحی صورت گرفته، مبتنی بر فعالیت -0

 های دیگر تولید شده است، انجام شده باشد.که قبال توسط افراد یا شرکت محصولی

ای هانتقال فناوری به همراه ایجاد تغییرات اساسی: شرکت ابتدا دانش فنی را از طریق انتقال فناوری از مجموعه -3

ی دارنده هاریافت آموزش از شرکتبیرون از شرکت )از طریق خرید لیسانس، کلید در دست، خرید تجهیزات، د

دانش فنی و...( وارد کرده است، و در ادامه با انجام تحقیق و توسعه و طراحی، موفق به ایجاد تغییرات اساسی در 

 محصول یا فرآیند )تجهیزات( پیچیده تولید، شده است.

 (، دست یافته و مسلط باشد.know-whyو منطق طراحی )فنی ، الزم است شرکت به دانش 3تا  1در تمامی موارد 

توسط افراد اصلی شرکت قبال در مجموعه دیگری )از جمله  ،مبتنی بر تحقیق و توسعهدر صورتی که طراحی  -1 تبصره

ها( یا توسط تیم مشاوران فنی فعلی شرکت، انجام شده باشد و شرکت نیز بر ها، مراکز پژوهشی و سایر شرکتدانشگاه

 مورد تایید خواهد بود. 3-1مسلط باشد، بند  (know-whyو منطق طراحی )فنی دانش 

را  1ی با فناوری در سطح محصول های فناورانه، در صورتی که شرکت دانش فنیبه منظور حمایت از همكاری -2تبصره 

ولید تمحصول یا فرآیند )تجهیزات( های داخل کشور وارد کرده ولی تغییرات اساسی در از طریق انتقال فناوری از مجموعه

دن سایر شرایط دارا بو و (know-whyو منطق طراحی )فنی دانش بخشی از تسلط شرکت بر  نداده است، در صورتآن 

  ، مورد تایید قرار گیرد.0بعنوان محصول با فناوری در سطح  تواندنامه، محصول میآیین

                                                           

( هستند، طراحی انجام شده باید دارای پیچیدگی فنی باشد. همچنین در مورد 1ماده ) 1-1در مورد کاالها یا خدماتی که دارای شرط سطح فناوری در بند 0 

  الف، ب و ج نیز مورد قبول است. تجهیزات بزرگ، ترکیبی از موارد
 محصول، فروش قیمت از ( درصد32) حداقل ،(1 ماده 1-1 بند) فناوری سطح شرط بودن دارابر  عالوه که است محصول از هاییبخش اصلی، زیرسیستم 3

 .باشد هابخش آن از ناشی
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 (3بنیان )نوع موسسات مستعد دانشها و (: معیارهای ارزیابی شرکت2پیوست )

 
 

 مقدمه -1

ها های الزم، امكان کسب معیارهای شرکتهای مستعدی که در صورت ارائه فرصت و حمایتبه منظور حمایت از شرکت

(، با شرایط این 3بنیان )نوع های مستعد دانشبا عنوان شرکت هابنیان را دارند، نوع جدیدی از شرکتو موسسات دانش

 شود.ت ایجاد میپیوس

 

 تعاریف -2

 بنیان مصوب کارگروهها و موسسات دانشنامه ارزیابی شرکتآیین: نامهآیین

 شامل کاال یا خدمت است.: محصول

 

 (3بنیان )نوع های مشمول مستعد دانششرکت -3

شوند. این سال تایید می( 0) به مدت پیوستبا دارا بودن معیارهای ارزیابی این  (،3بنیان )نوع های مستعد دانششرکت

 باشند:های زیر میها شامل گروهشرکت

 بنیاندانش یک محصول های در مسیر تكمیل دانش فنیشرکت -الف

ا های معتبر تاییدکننده محصول رها یا آزمونتاییدیه یهمه بنیان هستند اماهایی که دارای محصول دانششرکت -ب

 اندکسب نكرده

 بنیان را دارندبنیان که قابلیت تولید محصول دانشتولیدکننده محصول غیردانشهای شرکت -پ

 پیچیده بنیاندانش تهای فعال در زمینه تعمیر اساسی محصوالشرکت -ت

 (EPC)« مهندسی، پیمانكاری و ساخت» هایپروژه مجری شرکتهای -ث

متر کبنیان به درآمد عملیاتی شرکت، دانش های با درآمد عملیاتی باال که نسبت فروش ناشی از محصولشرکت -ج

 ( درصد است 3از )

 های مستقر در مناطق کمتر برخوردار شرکت -چ

 شرکتهای فعال در حوزه علوم انسانی، خالق و صنایع فرهنگی-ح

 ها و مراکز رشد علم و فناوریشرکتهای فعال در پارک -خ
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 (3)نوع  بنیانمستعد دانش هایهای ارزیابی شرکتمعیار -4

بنیان هستند، در صورت دارا بودن شرایط زیر تایید دانش هایی که در مسیر تكمیل دانش فنی یک محصولشرکت -1-4

 شوند:می

)شرط طراحی مبتنی بر تحقیق و توسعه(  آن 3-1نامه غیر از بند آیین( 1ماده ) معیارهای محصول حائز -1-1-0

دانش فنی پیچیده را کسب کرده و دارای نیروی انسانی متخصص در زمینه هایی از باشد و بجای بند مذکور، بخش

 محصول باشد.

های معتبر تاییدکننده محصول خود را ها یا سایر آزمونبنیان که هنوز تاییدیههای دارای محصول دانششرکت -0-0

 شوند:اند، در صورت دارا بودن شرایط زیر تایید میدریافت نكرده

ولی  باشد)شرط طراحی مبتنی بر تحقیق و توسعه( مینامه ( آیین1ماده ) 3-1رد نظر حائز بند محصول مو -1-0-0

های ها یا آزمونبه علت نقص تاییدیه ماده مذکور، )شرط مرحله تولید( 0-1)شرط سطح فناوری( یا  1-1 هایبند

 مورد نیاز، قابل احراز نیست. 

های معتبر دیگر یا تاییدیه تاییدکننده محصول از آزمایشگاههای اولیه محصول دارای نتایج آزمون -0-0-0

 عملكرد از کارفرما باشد.

ارا بودن بنیان را دارند، در صورت دبنیان که قابلیت تولید محصول دانشهای تولیدکننده محصول غیردانششرکت -3-0

 شوند:شرایط زیر تایید می

)شرط سطح فناوری( باشد و قابلیت فنی شرکت نامه ( آیین1ماده ) 1-1محصول مورد نظر حائز شرط بند  -1-3-0

برای دستیابی به این محصول، از طریق سنجش دانش فنی شرکت بر روی محصوالت فعلی شرکت قابل احراز 

 باشد.

 گروهارک بنیان جدید ارائه نموده و این برنامه به تایید دبیرخانهای برای تولید محصول دانششرکت برنامه -0-3-0

 برسد.

، در صورت دارا بودن شرایط زیر تایید پیچیده بنیاندانش تهای فعال در زمینه تعمیر اساسی محصوالشرکت -0-0

 شوند:می

شرکت بر )شرط سطح فناوری( باشد و نامه ( آیین1ماده ) 1-1، حائز شرط بند مورد تعمیر محصول -1-0-0

 باشد.ته داشتسلط فنی  ،آن محصولخدمات تعمیرات اساسی 

های اساسی محصول مورد تعمیر باشد و این ماژول حائز شرط بند شرکت در حال ساخت یكی از ماژول -0-0-0

 )شرط سطح فناوری( باشد. نامه ( آیین1ماده ) 1-1

به فروش رسیده و توسط شرکت ضمانت/گارانتی شده  ،تعمیرمورد یا محصول تعمیرات اساسی خدمت  -3-0-0

 باشد.
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-، در صورت دارا بودن شرایط زیر تایید می( EPC)« مهندسی، پیمانكاری و ساخت» هایپروژهمجری شرکتهای  -5-0

 شوند:

( 1) حائز شرایط ماده ،شرکت اخیر حداقل یک پروژه طراحی مفهومی، طراحی پایه یا طراحی تفصیلی -1-5-0

 نامه باشد.آیین

محصوالت تایید شده  را ازمذکور در بند قبل  های پروژهقراردادقیمت ( درصد از 12)حداقل شرکت  -0-5-0

 .ه باشددونم، تامین بنیاندانشهای شرکت

( 3) زا کمترو هایی که در اظهارنامه مالیاتی سال مالی گذشته خود دارای درآمد عملیاتی باالیی باشند، شرکت -1-0

ماده  حائز همه معیارهای بنیاندانش تولید با تجهیزات تولید ، فرآیندخدمات ،فروش کاالهاناشی از این درآمد، درصد از 

 شوند:در صورت دارا بودن شرایط زیر تایید می ،( باشد1)

و محصول مذکور، برای فروش تولید  بودهنامه آیین (1ه )دارای حداقل یک محصول  حائز شرایط ماد -1-1-0

 کاربرد داخل شرکت نداشته باشد. شده و صرفاً

تواند با تاسیس یک شرکت زایشی فعال در زمینه می را احراز نكند، 1-1-0 در صورتی که شرکت شرط تبصره:

 بنیان شرکت، مورد ارزیابی قرار گیرد.محصول دانش

است، در صورت دارا بودن شرایط زیر تایید  0هایی که محل اصلی فعالیت آنها در مناطق کمتر برخوردارشرکت -7-0

 شوند:می

)شرط سطح آن  1-1غیر از بند نامه ( آیین1ماده )شرایط شرکت دارای حداقل یک محصول حائز  -1-7-0

ه سایر پیچیدگی فنی کمتر نسبت بیک درجه فناوری( باشد و بجای بند مذکور، محصول حائز سطح فناوری با 

  بنیان باشد.محصوالت فهرست کاالها و خدمات دانش

 شوند:های علوم انسانی، خالق و صنایع فرهنگی، در صورت دارا بودن شرایط زیر تایید میحوزههای فعال در شرکت -8-0

)شرط  3-1و  1-1غیر از بندهای نامه ( آیین1ماده )شرایط شرکت دارای حداقل یک محصول حائز  -1-8-0

یک با  قل یک محصولسطح فناوری و طراحی مبتنی بر تحقیق و توسعه( بوده و بجای بندهای مذکور، دارای حدا

 بنیان باشد.فهرست کاالها و خدمات دانشپیچیدگی کمتر نسبت به درجه 

ا توسعه محصول ییا  شرکت در زمینه محصول مورد اشاره، دارای نیروی انسانی متخصص بوده و ایجاد -0-8-0

 فرآیند یا تجهیزات تولید آن، مبتنی بر دانش شرکت باشد. 

                                                           

استان با کمترین تولید سرانه )بدون نفت( کشور، باشند. شهرهای  12ایران، جزو هایی است که براساس آمار مرکز آمار مناطق کمتر برخوردار، شامل استان 0 

 شوند.برخوردار دیگر، به تشخیص کارگروه به این مناطق اضافه میکمتر 
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فعالیت آنها در پارکها و مراکز رشد علم و فناوری دارای مجوز از وزارتین علوم، تحقیقات  شرکتهایی که محل اصلی -1-0

و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشكی باشند، با دارا بودن مجوز فناوری مورد تایید از یكی از وزارتین و شرایط 

 شوند:زیر، تایید می

)شروط مرحله تولید نامه ( آیین1ماده ) 3-1و  0-1ر از بندهای نامه غیشرکت حائز کلیه معیارهای آیین -1-1-0

و طراحی مبتنی بر تحقیق و توسعه( باشد و بجای این دو بند، دارای یک کاال با نمونه آزمایشگاهی در حال تكمیل 

 .، ناشی از نواقص نمونه آزمایشگاهی باشد3-1)با قابلیت بررسی فنی( بوده و عدم وجود بند 

پارک و مرکز رشد محل استقرار شرکت، دارای نظام ارزیابی مورد تاییدِ کمیته مشترک وزارتین و  -0-1-0

 دبیرخانه کارگروه باشد.

 

 ضوابط اجرایی -5

های مورد تشوند و حمایبنیان تایید میرا داشته باشند، بعنوان محصوالت دانش پیوستمحصوالتی که شرایط این  -1-5

 برای توسعه و تولید این محصوالت ارایه خواهد شد.، صرفا پیوستنظر این 

)از جمله  قانون (3ی بندهای )الف(، )هـ( و )و( ماده )ها(، مشمول حمایت3بنیان )نوع های مستعد دانششرکت -2-5

مندی بهرهوند. شتسهیالت سربازی و تسهیالت واگذاری اراضی صنعتی نمی ،(حق بیمه قراردادها معافیت مالیاتی و معافیت

 ها، با رعایت مصوبات کارگروه بالمانع است.از سایر حمایت

بندی ، دستهپیوست( را با توجه به معیارهای این 3بنیان )نوع های مستعد دانشتواند شرکتدبیرخانه کارگروه می -3-5 

سانی به نهادهای حمایتی رها را آغاز نموده و اطالعنموده و پس از مشخص نمودن ضوابط ارزیابی هر دسته، ارزیابی آن

 بندی، انجام دهد.را براساس این دسته

، صرفا با پیوستنامه و واجد محصوالت دارای شرایط این آیین 0و  1بنیان نوع های حائز معیارهای دانششرکت تبصره:

 استفاده نمایند. پیوستتوانند از مزایای این معرفی صندوق نوآوری و شكوفایی می
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 ها و موسسات متقاضیشیوه ارزیابی مالکیت شرکت(: 3) پیوست

 

در فهرست این  ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتیشرکت» و «ها، موسسات و نهادهای دولتیشرکت» -1ماده 

 قابلیت تایید، ها یا نهادها باشدآنها متعلق به این سازمان ( درصد از مالكیت52ی که بیش از )یهاهمچنین شرکت و  «ماده

 . رندندا بنیاندانشبعنوان شرکت 

 باشد: غیردولتی به شرح زیر می مؤسسات عمومی و نهادها بر اساس قوانین موجود، فهرست

 ها باشد. درصد سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداری 52های تابعه آنان مادام که بیش از ها و شرکتشهرداری - 1

 بنیاد شهید انقالب اسالمی - 5 کمیته امداد امام - 0 هالل احمر - 3 جانبازان انقالب اسالمیبنیاد مستضعفان و  - 0

 - 12 سازمان تبلیغات اسالمی - 1 خرداد 15بنیاد  - 8 کمیته ملی المپیک ایران - 7 بنیاد مسكن انقالب اسالمی - 1

های جهاد نصر، مؤسسه - 10 می ایرانهای ورزشی آماتوری جمهوری اسالفدراسیون – 11سازمان تأمین اجتماعی 

کتابخانه حضرت -10 شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی -13 جهاد استقالل و جهاد توسعه زیر نظر جهاد سازندگی

بنیاد امور  -17 جهاد دانشگاهی -11 جویی ارزی در معالجه بیمارانهیات امنای صرفه -15 قم(اهلل مرعشی نجفی )آیت

صندوق تأمین  -02 صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر -11 آموزیسازمان دانش -18 بیماریهای خاص

 صندوق کارآفرینی امید. -00صندوق نوآوری و شكوفایی  -01 های بدنیخسارت

 تواند در احراز این ماده، صرفا سهامداران الیه اول را مد نظر قرار دهد.می دبیرخانه کارگروه -تبصره

 

قانون اصالح ( 3با عنایت به رویكرد کلی قانون مبنی بر حمایت از شرکتهای خصوصی، و با توجه به مفاد ماده ) -2ماده 

 (02)که حداقل یی (، به شرکتها1313ل مصوب سا) ( قانون اساسی00های کلی اصل )موادی از قانون اجرای سیاست

 لیذ یقوقح اشخاص به متعلقمالكیت مستقیم یا غیر مستقیم سهام و کرسی مدیریتی )سهم در هیات مدیره( آنها  درصد 

یا مستعد  0 نوعبصورت شرکت ، معافیت مالیاتی تعلق نخواهد گرفت و نامهآیین، در صورت احراز همه معیارهای این باشد

 شوند:تایید می دانش بنیان

( 5مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده) -0  ( این پیوست1اشاره شده در ماده )ها و نهادهای سازمان -1

نهادها  -0 شودمی حاکمیتی و دولتی تعیینهای اشخاص حقوقی که مدیر آن از سوی مجموعه -3  قانون محاسبات عمومی

تعاون و های بنیاد و ری و لشكریبازنشستگی اعم از کشوهای کلیه صندوق -5وقفی و بقاع متبرکه های و سازمان

ل های بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی و وابسته به دستگاههایی که شمونظیر صندوقصندوقهای ذخیره کارکنان، 

 -8شرکتهای سرمایه گذاری عدالت استانی  -7 نهادهای انقالب اسالمی -1قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است 

نهادهای نظامی و انتظامی  -12 و مؤسسات خیریه کشورها سازمان -1ایه گذاری متعلق به بانكهای دولتی شرکتهای سرم

 کشور
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 غیردولتی عبارتند از:  مؤسسات عمومی و قوانین مرتبط با تعیین نهادها

 مؤسسات و نهادها فهرست قانون به( 10) و( 11) بندهای الحاق دولتی؛ قانون غیر عمومی مؤسسات و نهادها فهرست قانون 

 ؛ قانون11/20/73مصوب  دولتی غیر عمومی موسسات و نهادها فهرست قانون به بند دو الحاق دولتی؛ قانون غیر عمومی

 اریهایبیم امور بنیاد الحاق غیردولتی؛ قانون عمومی موسسات و نهادها فهرست قانون فهرست به دانشگاهی جهاد الحاق

جویی ارزی هیات امنای صرفهقانون  ؛1373 مصوب دولتی غیر عمومی مؤسسات و نهادها فهرست قانون فهرست به خاص

 فهرست قانون فهرست به ایران اسالمی جمهوری آموزی دانش سازمان الحاق قانون؛ 1378در معالجه بیماران مصوب 

 فهرست به عشایر و روستاییان اجتماعی بیمه صندوق الحاق ؛ قانون1373 مصوب غیردولتی عمومی مؤسسات و نهادها

کل کشور و قانون بودجه  1310، قانون بودجه سال 12 سال بودجه قانون واحده غیردولتی؛ ماده عمومی مؤسسات و نهادها

 کل کشور. 1311سال 
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 هاشرکت سابقه سوء بررسی دستورالعمل :(4پیوست )

 

 ها،ایتحم در زمینه تسهیالت،) اندداشته خود تعهدات به عمل در مكرر تخلفات و سوء سابقه که ییهاشرکت -1ماده 

 را ییهاشرکت مشخصات ،کارگروه اعضایو  باشندمی خارج نامهآییناین  قالب در بررسی شمول از ،(و ... بیمه مالیات،

 .دهندمی قرار کارگروه اختیار در اند،کرده خودداری تعهدات و قانونی تكالیف انجام از آنها با تعامل در که

 وءس دارای یهاشرکت مالی سابقه مالی، نهادهای سایر از اطالعات اخذ طریق از شكوفایی و نوآوری صندوق: تبصره

 . دهدمی قرار کارگروه اختیار در و استخراج را سابقه

 دریافت ار الزم هایاستعالم نیز ذیربط مراجع سایر از تواندمی کارگروه دبیرخانه کارگروه، تشخیص صورت در -2 ماده

 . مایدن استفاده صالحیت صاحب و معتمد کارگزاران یا کارگزار از منظور این برای تواندمی کارگروه دبیرخانه. دارد

 داد.  خواهد انجام را نهایی گیریتصمیم و بررسی کارگروه ، دبیرخانههاشرکت اعتراض صورت در -3 ماده

 و الیم تسهیالت) باشند داشته خود تعهدات به عمل در مكرر تخلفات که بنیاندانش یهاشرکت تاییدیه -4 ماده

 . شودمی لغو ،(هاحمایت


